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Efnisyfirlit. 

Kaflar í efnisyfirlitinu. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglu- | Firmatilkynningar. 
gerðir o. fl. 

Verðlagsskrár. 
Reikningar. 
Skrá yfir hlutafélög, sem birt hafa verið. | Sendiherrar og ræðismenn. 
Skrá yfir samvinnufélög, sem birt hafa | Einkaleyfi. 

verið. 

| Vörumerkjaauglýsingar. 
| Auglýsingar um útkomin lög m. m. 
Embætti, sýslanir m. m. 

Skammstafan: S. = Stjórnarráðsbrél. 

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn | Blaðsíðutal 
  

| 
| 

| 
| 

| 
9 3. jan. 

4. jan. 

5. jan. 

21. jan. 

S. d. 

Stjórnarráðsbréf, auglýsingar, reglugerðir o. fl. 

1943, um innheimtu á ýmsum gjöldum árið 1944 
Auglýsing um notkun heimildar laga nr. 67 30. des. 

með viðauka ........22...ven | 
Auglýsing um breyting á reglugerð um umsóknir og 

afgreiðslu einkaleyfa nr. 74 7. des. 1923 ........ 
Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá fyrir Vöggu- 

stofusjóð Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur ljós- 
móður, frá Seljamýri í Loðmundarfirði ....... BER 

Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Ísa- 
fjarðarkaupstað, nr. 22 1. sept. 1936 ............ 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Ekkna- | 
sjóð Íslands ........00002.0200 0... 

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 146 19. júní | 
1934, um skömmtun á hjólbörðum og slöngum til 
bifreida .....0.000000 0 

Auglýsing um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar, 
dags. 9. okt. 1940, um skyldu skipa og flugfara til 
að koma á tilteknar hafnir eða hafnarstaði til þess 
að få fyrstu og síðustu afgreiðslu hér á landi 

3. febr. í Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 7. tbl. Lögbirt- 
ingablaðsins 1944, um breyting á siglingareglum 
fyrir Reykjavíkurhöfn, samkvæmt ósk brezka sjó- | 
liðsins 22.20.0202. |



IV 

  

| Blaðsíðutal 
  

1. apríl 

    

| Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 4 2. janúar 

Nr. Dagsetning Fyrirsögn 

2 | 7. febr. | S. til biskupsins, um skiptingu Keflavíkursóknar í 
Kjalarnessprófastsdæmi í tvær sóknir............ 1 

9 | 9. febr. | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð Markúsar Ívarssonar „.....2.0000000..0...... 5—6 

10 12. febr. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 
1936, um próf fyrir bifreiðastjóra ....... RNA 6—7 

11 | 15. febr. | Reglugerð fyrir læknisvitjanasjóð Þingvallahrepps í 
TNESSÝSIN.....00 0. ser 7—8 

12 16. febr. | Reglur um innheimtu útsvara í Ísafjarðarkaupstað á 
tímabilinu 1. marz til 1. mai 1944 .............. 8—9 

13 | 17. febr. | Reglur um innheimtu útsvara í Hafnarfirði árið 1944 9—10 
14 | S.d. Reglur um innheimtu útsvara í Reykjavík árið 1944 | 10— 11 
16 | 18. febr. | Hafnarreglugerð fyrir Patreksfjörð ................ 13—19 
15 | 22. febr. | Reglugerð um skömmtun á kaffibæti......... vere. 12 
23 S.d Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Gyðu Halldórsdóttur hárgreiðslukonu ....... 35—36 
33 S. d Samþykkt fyrir fiskræktar- og veiðifélag Litlárvalna | 42—44 
34 S. d Arðskrá og gjaldskrá fyrir fiskræktar- og veiðifélag 

Litlárvatna ......0.020000 00 44 
48 | 23. febr. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 67 1932, um 

breyting á reglugerð frá 25. okt. 1929, um bifreida- | 
tryggingar ......0.00.00 0 | 58 

19 | 25. febr. | Reglugerð um styrkveitingar til sjúklinga med alvar- 
| lega, langvinna sjúkdóma ......0200000. 00... 25—26 

18 | 28. febr. Auglvsing frá ríkisstjórninni, birt í 11. tbl. Lögbirt- 
| ingabladsins 1944, um endurnýjun ferðaskirteina 
| skipa samkvæmt boði brezku flotastjórnarinnar .. 25 

20 | 29. febr. | Auglýsing um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu 
;  Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 15 13. janúar 1941 ..... 26 

21 | 3. marz | Reglugerð um skipun slökkviliðs og brunamála í 
| Bolungavík .....00.020000 00 snnvesnee 26 — 34 

22 S. d | Reglur um innheimtu útsvara í Neskaupstað á tíma- 
' biliau 15. marz til 1. maí 1944 ......00000.000.. 34—35 

35 | 8. marz | Samþykktir fyrir sparisjóð Raufarhafnar og nágrennis, 
| Raufarhöfn ......0..0000 00. 44—51 

49 S. d | Reglugerð um leikfimikennslu og iþróttaiðkanir í 
i skólum ....0200eueeeeeeeeee nere eee eet ests 59— 64 

50 S.d. | Reglur um undanþágur skólanemenda frå að stunda 
' nåm eða taka þátt í námi einstakra greina ...... 64—65 

36 | 10. marz  Stadfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá um sjóð til við- 
halds tveimur legstöðum í Sauðárkrókskirkjugarði 51 

37 | 21. marz | Reglugerð fyrir Tryggingarsjóð sparisjóða ......... ö2—53 
38 | 22. marz | Reglugerð um viðauka við reglugerð um útvarps- 

| rekstur ríkisins, nr. 10 frá 24. jan. 1936 ........ 53 
39 | 26. marz Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsós- 

| kauptún, nr. 42 7. mar“ 1939 2..c.0000.00.0..0.. 53 
| 

|   1942, um varnir gegn utbreidslu nokkurra næmra  
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Nr. | Dagsetning | Fyrirsögn Blaðsíðutal 

| sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda, er biða 
tjón af þeim ......0000sns rr 65— 66 

52 | 1. apríl Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Ekkna- | 
sjóð Gnúpverja ..ccccc0neenn sn 66— 67 

58 | 12. apríl Reglugerð um skemmtanaskatt í Neskaupstað ...... | 67—68 
54 S. d. Auglysing um skömmtun á benzini .....0.0000.0... 69 
55 S. d. Reglugerd um breyting å hafnarreglugerd fyrir Dal- 

vik, nr. 157 1. seplember 1939 seerne 70 

56 | 14. april | Stadfesling ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
| sjóð hjónanna Þorsteins Hjartar Árnasonar hrepp- 
| stjóra og Matthildar Guðmundsdóttur ljósmóður, 
| sem bjuggu á Dyrhólum 1872 til 1905 .......... 10—72 

57 | 17. april | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 133 28. des. 

| 1936, um tekjuskatt og eignarskatl 00.00.0000... 72 —76 

58 | 18. april | Reglugerd fyrir rafveitu Sudavikurhrepps .......... 76—77 
59 | 21. april Auglýsing um brevting á gjaldskrá fyrir notkun raf- 

' magns i Siglufjarðarkaupslað, nr. 148 28. ágúst 1940 78 
60 | 5. maí Hafnarreglugerð fyrir Grundarfjörð ........000.... | 78—85 
61 6. maí — Reglugerð fyrir Stríðstryggingafélag íslenzkra skips- | 

| hafna ......000000 en 85—94 
46 9. maí | S.til sýslumannsins i Árnessýslu, um flutning þing- 

staðar 22.02.0020... 57 
62 " S.d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- | 

sjóð frú Önnu Ingvarsdóllur 22.00.0000... 94—95 
68 | 11. maí | Reglugerð um veðmálastarfsemi í sambandi við kapp- 

reiðar hestamannafélagsins Fákur ............... 102 - 103 
69 | 15. maí — Auglýsing um kjördag við atkvæðagreiðslu um niður- 

felling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og 
| ; um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands ........0... 103 

70. Sd. Reglugerð um skemmianaskatl í Miðdalahreppi, Dala- 
| SE nn 104—105 

71 (16. maí | Auglýsing um breyling á hafnarreglugerð fyrir Krossa- 
|] víkurhöfn í Neshreppi utan Ennis, nr. 161 25. sept. 1942 | 105—106 
72 S. d. Samþykkt um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkauptúni | 106—107 
73 S. d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Skóg- 

. ræktarsjóð Gnúpverja .....0.000 nn | 107—108 
74 S. d. Stadfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Korn- | 

i ræktarsjóð Gnúpverja ......0000020 0 | 108— 109 
75 S. d. Reglugerð uní skåmmtun á kaffibæti .............. 109—110 
67 17. maí í Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 34. tbl. Lögbirt- 

| ingabladsins 1944, um endurnýjun ferðaskirteina 
. | skipa að boði brezku flotastjórnarinnar ......... 102 
16 19 maí | Staðfesting rikisstjóra á skipulagsskrá fyrir Ellihluta- 
. sjóð sjómanna á Flateyri í Önundarfirði ........ 110— 111 
18 20. mai | Auglýsing um bann við veiði göngusilungs við ósa 

Svarfaðardalsár .......0.000000 0. 113 
77 | 22. maí | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Heilsu- 

'  hælissjóð Náttúrulækningafélags Íslands ........, ' 111—112
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Bladsidutal 
  

  

  

  

  

  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

| | 
79 | 23. mai | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 61 14. júní | 

| 1938, um raforkuvirki .......0......... 113 
80 Sd Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Skagfirð- 

ÍNGASJÓð sees eneret 113—114 
81 | 24. maí | Staðfesting rikisstjora á skipulagsskrá fyrir Minningar- | | 

sjóð Ingibjargar Björnsdóttur, húsfreyju á Torfalæk | 114— 115 
82 S.d Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá fyrir kvik- 

mynda- og hljómleikahúsið Bióhöllina á Akranesi | 116—117 
83 | 26 maí | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Suður-Múla- 

sýslu og Neskaupstað um refaveiðar, notkun afrétta, 
fjallskil o. fl., nr. 81 16. apríl 1936 ............. 118 120 

84 S. d Auglysing um breyting å hafnarreglugerd fyrir Bol- 
|  ungavikurkauptún, nr. 96 2. juli 1941........... 120 

85 | 30. maí | Auglýsing um breyting á framlagningarfresti skatt- | 
| skrår og kærufresti til skattstjóra í Reykjavík | 120 

86 S. d. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 39 26. april 
1937, um innheimtu á kirkjugarðsgjaldi, sbr. reglu- 
gerð nr. 200 15. des. 1942 ..........0000 0... 121 

87 31. maí | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
| sjóð Þórdísar Guttormsdóttur frá Ketilsstöðum . 121— 122 

64 | 7. júní | Reglugerð um mat á freðfiski .................... 97 — 98 
88, S.d. Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

sjóð Halldórs Briem bókavarðar og frú Susie Briem, 
konu hans ses seernes 122—123 

89 | 9. júní | Samþykkt um fjárskipti á svæðinu milli Jökulsár á 
Fjöllum og Skjálfandafljóts, norðan við Gæsafjalla- 
girðingu og Reykdælahrepp, samkv. lögum nr. 88 
9. júlí 1941 22... 123—124 

90 | 12. júní | Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir Minningar. 
sjóð Guðbjargar Jónsdóttur, Sigríðar Guðmunds- 

| dóttur og Jóns Guðmundssonar á Brúsastöðum .. | 125—126 
91 | 14. júní | Samþykkt fyrir Sparisjóð Flateyjarhrepps.......... 126— 127 
92 | 15. Júní Staðfesting ríkissljóra á skipulagsskrá fyrir Styrktar- 

sjóð Ísleifs Jakobssonar málarameistara, frá Auðs- 
holti 22.00.0000. | 128 

93 S. d. Samþykkt um lokunartima rakarastofa í Reykjavik . | 129 
94 | 16. juni | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu | 

Reykjavíkur, nr. 233 30. des. 1943.............… | 130 
95 | 19. júní | Auglýsing um breyting á samþykki um lokunartima 

sölubúða á Ísafirði, nr. 72 7. ágúst 1930 ........ 130 
96 S. d Auglysing um breyting å hafnarreglugerd fyrir Akur- 

eyrarkaupstad, nr. 48 10. juni 1920............. 131 
97 S. d Samþykkt um lokunarlima sölubúða og takmörkun | 

á vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði ........... '131— 132 
98 | 20. júní | Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Pat- | 

reksfjarðarkauptún, nr. 10 18. febr. 1944 ........ (133 
65 | 26. júní Reglugerð um skyldu til að halda eftir af kaupi upp | 

í skattgreiðslur „........0000 nn... . | 98— 99
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

66 | 26. júní | Reglugerð um mat og eftirlil með útflutningi á ís- 
vörðum fiski ......000000n sonr 99—101 

99 S. d. Reglugerð fyrir Læknisvitjanasjóð  Bólstaðarhliðar- 
hrepps 2..00.0sr sr snes snen 133—134 

105 2. juli Gjaldskrá fyrir röntgenskoðun og röntgenmyndir, sbr. 
5. tölul. 33. gr. laga nr. 104 30. des. 1943 ...... 142 

116 8. júlí | Samþykktir fyrir Sparisjóð Súgfirðinga ............ 153— 159 
103 | 10. júlí | Reglugerð um breyting á reglugerð um mat á freð- 

fiski frá 7. Júní 1944 .....0.0000nne nn 138— 139 

108 S. d. Reglur um flokkun og mat á óþveginni ull ........ 144—145 
109 S. d. Auglýsing um meðalmeðgjöf al hálfu barnsfeðra með 

óskilgetnum börnum fyrir tímabilið frá 1. ágúst 
1944 til 31. júlí 1945 ....000.c0r nr 145— 147 

117 | 18. júlí | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Bjargarsjóð | 159— 160 

110 | 19. júlí | Reglugerð um leigumat á herbergjum gistihúsa .. 147—148 

111 | 20. júlí | Auglýsing um innheimtu á veitingaskatti .......... 148 
118 | 1. ágúst | Auglýsing um breytingu á reglugerð fyrir bátabryggj- 

una og bátauppsátrið á Blönduósi, nr. 185 13. nóv. 1941 160 
119 | 4. ágúst | Auglýsing um staðfestingu dóms- og kirkjumálaráðu- 

' neytisins á samþykkt um breyting á lögreglusam- 
; þykkt fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 9 11. jan. 1943 161 

120 | 8. ágúst | Samþykkt um breyting á samþykkt nr. 41 11. apríl 

1929, um sýsluvegasjóð Dalasýslu .......0..00... 161—162 

121 | 10. ágúst Samþykkt um breyting á samþykkt fyrir sýsluvega- 

sjóð Mýrasýslu, nr. 137 7. júní 1943 ...00..00.... 162 
122 S. d Gjaldskrá fyrir nolkun raforku í Borgarneskauptúni | 162— 163 

123 | 12. ágúst | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Vestur-Húna- 
" vatnssyslu um fjallskil o. fl., nr. 121 24. júlí 1940 163 

112 „14. ágúst Auglýsing um skömmtun á benzini 2..0.0220000.00. 149 

124 21. ágúst Reglugerð um starfssvið lögreglustjórans í Keflavík. | 163—165 

125 S. d. Reglugerð um viðauka við reglugerð nr. 1 1938, um 
starfssvið lögreglustjórans í Bolungavík.......... 165 

104 24. ágúst | Samþykkt um lokunartíma sölubúða og sölustaða og | 
| takmörkun á vinnulima ......00. 000 139— 140 

126 29. ágúst Samþykkt um forkaupsrétt Siglufjarðarkaupstaðar á | 
hafnarmannvirkjum og fleiru ......2000000.00... 166 

127 1. sept. | Reglugerð um breyting á reglugerð fyrir Austur-Húna- 
vatnssýslu, um fjallskil og fleira, frá 15. júlí 1941 167 

113 4. sept. Auglýsing um Þreyting á kærufresti til ríkisskatta- 
nefndar 20.00.0200... a 150 

128 7. sept. Staðfesting forselans á skipulagsskrá fyrir Styrktar- 
; sjóð Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus ........ 167— 168 

114 15, sept. | Reglugerð um mat og flokkun á kartöflum ........ 150— 152 
106 (16. sept. | S. til sýslumannsins í Húnavatnssýslu, um flutning 

| pingstadar í Þorkelshólshreppi c...0000 00... 143 
130 S. d. | Reglugerð um holræsi í Patrekshreppi ............ 180—181 
107 18. sept. S. til sýslumannsins í Þingeyjarsýslu, um skiptingu | 

í C Presthólahrepps í tvö hreppsfélög ...,. renn. | 149—144



VIII 

  

    
  

  

Nr. | Dagsetning Fyrirsågn Blaðsíðutal} 

| 

131 | 18. sept. Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
| sjóð Halldóru Snorradóttur .............0000... 181—182 

132 S. d. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 
sjóð hjónanna Guðmundar Jónssonar og Sigríðar 
Gísladóttur frá Purkey ......00000000 00. 182—183 

133 | 21. sept. | Arðskrá fyrir fiskræktar- og veiðifélag Rangæinga .. | 183—186 
134 | 23. sept. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Ekkna- 

sjóð Staðarsveitar „.......0..0..000. 0... 187—188 
135 | 26. sept. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Minningar- 

{sjóð Lárusar Helgasonar og Elínar Sigurðardóttur, 
| Kirkjubæjarklaustri .............0000. 188 189 

136 | 28. sept. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu 
| Reykjavíkur, nr. 233 30. desember 1943 ......... 190 

137 | 30. sept. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Kefla- 
víkurkauptún, nr. 10 22. jan. 1942.............. 190—191 

138 | 2. okt. í Auglýsing um afnám reglugerðar nr. 75 16. maí 1944, 
| um skömmtun á kaffibæti ..................... 191 

139 | 3. okt. | Samþykkt fyrir Vatnsveitufélag Hveragerðis........ 191— 195 
140 | 10. okt. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá nr. 173 1. sepiem- 

ber 1943, fyrir heimæðar Hitaveitu Reykjavíkur 195— 196 
141 | 16. okt. | Gjaldskrá löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og 

eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum ....... 196— 198 
142 | 19. okt. | Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 57 17. apríl 

1944, um breyting á reglugerð nr. 133 28. desem- 
ber 1936, um tekjuskatt og eignarskatt .......... 198 

143 | 14. nóv. | Gjaldskrá fyrir dómtúlkun og skjalaþýðingar....... 198—199 
152 | 17. nóv. | Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 65. tbl. Lögbirt- 

ingablaðsins 1944, um endurnýjun ferðaskírteina 
skipa eftir boði brezku flotastjórnarinnar ........ | 229 

144 | 21. nóv. | Reglugerð um eyðingu refa í Rangárvallasýslu ..... 199—201 
153 | 23. nóv. | Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 66. tbl. Lögbirt- 

ingablaðsins 1944, um bannsvæði í og utan við ' 
Faxaflóa ......0.200002000 reeereese 229—230 

115 | 24. nóv. | S. til allra skattanefnda og skattstjóra, um frádráttar- 
bær iðgjöld af lífeyri eða persónutryggingu frá 
skattskyldum tekjum ..............000 000. 153 

145 S. d. Samþykkt fyrir Sparisjóð Hólahrepps í Skagafjarðar- 
SÝSIU....00 0 OSSR 201— 207 

146 S. d. Samþykktir um Sparisjóð Önundarfjarðar ......... 208—214 
155 S. d. Reglugerð um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins ..... 231— 232 
156 S. d. Samþykktir Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis .... | 232—238 
157 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Arnfirðinga, Bíldudal ... | 238—244 
151 | 27. nóv. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Suður- 

eyrarkauptún, nr. 165 9. sept. 1939 ............. 228 
147 | 29. nóv. | Samþykktir fyrir Sparisjóð Árneshrepps ........... 214—217 
148 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Kinnunga í Ljósavatns- | 

hreppi 2200... | 217—220 
158 S. d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Aðaldæla „,............ | 245 — 247    



  

| Blaðsíðutal 
  

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn 

186 | 29. nóv. ; Samþykktir fyrir Sparisjóð Árskógshrepps i Eyja- 
| . „rn . 46 
| fjarðarsýslu ......000000000 sn 310—312 

159 | 30. nóv. | Auglýsing um skömmtun á benzini ........020...... 247—248 
160 | 1. des. | Auglýsing um bann gegn flutningi jurta o. fl. milli 

| landshluta innanlands ........0000 0000... 248 
190 | 4. des. | Auglýsing um notkun heimildar laga nr. 54 12. októ- 

| ber 1944, um að innheimta ýmis gjöld með við- 
auka ......0000 000 314 

149 í 5. des. | Gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavikur ............. 221—224 
161 7. des. | Reglugerð um breyting á reglugerð um fjallskil í 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað, nr. 48 
frá 29. mai 1934 .....00000.00 00. 248—250 

162 12. des. | Reglugerð um meðferð og mat nýrra þorskhrogna. 250—251 
163 | 13. des. | Hafnarreglugerð fyrir Neskaupstað ................ 251—258 
164 | 15. des. | Reglugerð um skömmtun á fiskilinum............. 258 — 259 
150 18. des. | Gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar ................. 225—228 
199 | 19. des. | Auglýsing um áhættufé Stríðstrvggingafélags íslenzkra 

skipshafna .....02000000 sn 333 
165 | 20. des. | Samþykktir fyrir Sparisjóð Höfðhverfinga ......... 260 — 265 
185, S.d. Samþykktir fyrir Sparisjóð Norður-Þingeyinga ..... 304—310 
129 | 21. des. | Reglugerð um útvarpsrekstur ríkisins ............. 168—180 
187 | 22. des. | Auglýsing um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vest- 

| mannaeyjakaupstað, nr. 70 3. ágúst 1926, sbr. reglu- 
gerð nr. 9 4. janúar 1941 og nr. 73 13. maí 1942 312 

188 | 28. des. | Auglýsing um breyting á gjaldskrá landssímans .. 313 
189 | 29. des. | Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir Bókasjóð 

Víðihlíðar .....00.002.0 nn. 313—314 

| Verðlagsskrár. 

166 ' Fyrir Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað .. | 266—267 
167 — Suður-Múlasýslu og Neskaupstað ............ 268—269 
168 —-  Austur-Skaftafellssýslu .......0.000000000.0.. 270—271 
169 —  Vestur-Skaftafellssýslu ..........0.000000.0... 272—273 
170 —  Vestmannaeyjakaupstað .......0.0000000.... 274—275 
171 — Rangárvallasýslu .......000000 000... 276—277 
172 — Árnessýslu ........00000000 00... 278—279 
173 —  Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaup- 

stað og Reykjavík ........0020000 00... 280 — 281 
174 —  Borgarfjarðarsýslu og Ákraneskaupstað ...... 282— 283 
175 — Mýrasýslu ......202000000. 0000 284—285 
176 —  Snæfellsness- og Hnappadalssýslu ........... 286 —287 
177 — Dalasýslu .......00200000.nnn ns 288 —289 
178 —  Barðastrandarsýslu ........2220000 0000... 290—291 
179 — Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað ........ 292—293 
180 — Strandasýslu .......002000000 00. 2914—295 
181 — Húnavatnssýslu ........202000000 00... 296— 297 
182 — Skagafjarðarsýslu ......0.00.000. 00... 298—299      



  

    

  

Nr. " Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

183 Fyrir Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðarkaup- | 
Sstað.......000sse nr ' 300—-301 

184 — Þingeyjarsýslu .......00...0200 0. " 302—303 

| Reikningar árið 1943. 
| I. Sjóðir undir umsjón Stjórnarráðsins. | 

40 Styrktarsjóður til Svibjodarferda .................. | 54 
41 | Reikningur fyrir Berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar | 

konferensráðs árið 1943, stofnaður samkv. erfða- 
| skrå árið 1981 ........2.0000n ss 54 

42 Reikningur fyrir Minningarsjóð Hannesar Hafstein . 55 
63 | Kanadasjóður til styrktar islenzkum námsmönnum . 96 

192 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs 
Zoðga kaupmanns og frú Helgu Zoéga, konu hans, 
1940 22.00.0200 | 327 

193 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landspitalasjóðs Geirs | 
Zoöga. kaupmanns og frú Helgu Zoðga, konu hans, 
1941 sees erne sees erssee 327 

194 Reikningur yfir tekjur og gjöld Landspitalasjéds Geirs 
Zoðga kaupmanns og frú Helgu Zoðga, konu hans, | 
1942 20.20.0000 | 328 

196 Reikningur Bjargráðasjóðs Íslands ...............… | 330 —331 
198 Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes 332 
202 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þor- | 

valdarminning .......0.2000200 nn | 339 
203 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- | 

ians konungs hins Tíunda og Alexandrine drottn- | 
ingar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í 

| Reykjavik ....0.200000202 00 " 339—340 
204 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórar- 

| ins Tulinius .....0..00200200 00. | 340 
205 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjón- 

| anna Joh. Johannessonar og Sigurbjargar Gudna- 
| dåttur .....200euneueeesseneeeneneennresesnnnee 341 

206 ' Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frede- 

| riks konungs Áttunda ...20seseeeeeeeeervreere 342 

207 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Gigas  342—343 
208 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. 

| Fisthers.........0.0.0 ss 343 

209, Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christ- | 
' ians konungs Níunda ..........0000.0 0... 0... 344 

210 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes 

211 

212 

  til Grímseyinga .......00..200. 000 
' Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla 

Jóns Nikulássonar .......2.20220000 000... 
Reikningur yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs 

Páls Jónssonar .....00.00000. rrrnrrerrenreene 

344— 345



XI 

  

| 
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Nr. Dagsetning | Fyrirsögn | Bladsidutal 
” ” 

213 Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verð- 
ugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu fyrver- | 
andi Suðuramti ........0.2.0.0..0 0... nn... | 346—347 

214 ' Reikningur yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns 
prófasts Melsteds og frú Steinunnar Bjarnadóttur | 
Melsteds..........0 00 | 347 

215 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 
' Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og frú Þórunnar 
í Hannesdóttur .......000000n0 nr | 947 — 348 

216 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs þeirra, 
sem biða tjón af jarðeldum .......000..0000.0.. 348 

219 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Her- 
dísar og Ingileifar Benedictsen 1940............. 368 

220 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Her- | 
dísar og Ingileifar Benedictsen 1941............. | 369 

221 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjods Her- | 
dísar og Ingileifar Benedictsen 1942............. 370 

222 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskóla- 
sjods 1940 20.02.0000. 371 

223 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskóla- | 
SjóðS IO4I 20.00.0000. | 872 

221 Reikningur yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskóla- | 
sjóðs 1942 .....0002200 nn | 373 

IL Sjóðir undir umsjón biskups. | 
17 Reikningur yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkju- | 

sjóðs Íslands........0.00snenssr rn | 19 
17 Skýrsla um eign kirkna í hinum Almenna kirkju- 

sjóði Íslands .......2.020000 rn | 20-24 
24 Reikningur yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns | 

Eiríkssonar .......00000000 nn | 36 
25 Reikningur yfir tekjur og gjöld Prestekknasjóðs .... | 37 
26 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekku- | 

dalshjóna "eee | 37 
27 Reikningur yfir tekjur, og gjöld Vallholtslegats ..... | 38 
28 Skipulagsskrå yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Thoru 

Melsted ......00.00 en 38 
29 | Reikningur yfir tekjur og gjöld Guttormslegats ..... | 39 
30 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sig- | 

urðar Melsted..........0.020000 00. | 39 
31 Reikningur yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats ...... | 40 
32 Reikningur yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs ...... | 40 

III. Bankareikningar. | 
191 Reikningar Búnaðarbanka Íslands.............0... | 315—326 
201 Yfirlit um hag Búnaðarbanka Íslands, 30. juni 1944 | 337—339 
217 Reikningar Landsbanka Islands ..................… | 349—363 
218 | Reikningar Útvegsbanka Íslands h.f. .............. | 363—367  



XII 

  

  

  
    

Nr. Dagsetning Fyrirsögn | Bladsidutal 

IV. Ymsir reikningar. | 
43 Reikningur yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Krist- 

jáns læknis Jónssonar ......22020000 ne. 55 
44 | Reikningur Menningarsjóðs Ísfirðinga ............. 56 

" 45 | Reikningur sjúkrasjóðsins Vinaminnig á Eyrarbakka 56 
100 Reikningur styrktarsjóðs læknishjónanna frú Ingi- | 

bjargar Ísleifsdóttur og Ólafs Finsen, héraðslæknis 
| á Akranesi ......000000 rr 134— 135 

101 ' Reikningur sjóðsins Aldarminning Jóns Sigurðssonar 
| forseta 22.00.0000. 135 

102 Fiskveiðasjóður Íslands „........0..00...0 0... 135— 136 
195 Reikningar Söfnunarsjóðs Íslands ................. | 328--329 
197 Reikningur Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands | 331—332 
200 Reikningur Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1942 

til 14. okt. 1943....0.0220000. 0... 333—337 

225 Hlutafélög 2... entesne 374—376 

226 Samvinnufélög ...........0...00 0... nn 376 

227 Firmatilkynningar .........0..0.0... 00 | 376—436 

228 Vörumerkjaauglýsingar ...........00.00 000... 437 — 466 

Auglýsingar um útkomin lög m. m............... 1 

— — — — - - 41 

— — = selerederes 57 

— — — — serene 137 

— — — RA 141 

— — — — om eeeeeeesesene 143 

— — — =D mm esserne 221 

229 | Vísitala framfærslukostnadar í Reykjavík árið 1944 466 

230 í | Húsaleiguvísitala...... RANA 466 
| 
| Embætti, sýslanir m. m. .....0.0000 00. 467— 472 

| endiherrar og ræðismenn .........00..00.. 0. 472—474 

Einkaleyfi ...........000.0.... III 474



Registur 
nafna og orða. 

A. Á. 

Aðaldæla-sparisjóður, sþ., 245--247. 
Agnar Kl. Jónsson, skrifstofustjóri, 

468. 
Áhættufé stríðstryggingafélagsins, 

333. 
Áki Jakobsson, atvinnumálaráðherra, 471. 

467, 

augl., 

Akureyri, hafnarrg., br., 131; lögreglu- 
samþ., br. 161. 

Anna Ingvarsdóttir, minn., sk., 94—-95. 

Árgjaldasjóður, r., 40. 
Ari Jónsson, héraðslæknir, 472. 

Ármann Helgason, gagnfræðaskólakenn- 
ari, 471. 

Árneshrepps-sparisjóður, sþ., 214—-217. 
Arnfirðinga-sparisjóður, sþ., 238--244. 
Arngrímur Björnsson, héraðslæknir, 469. 
Árni Magnússon, nefndarmaður, 471. 
Árni Tryggvason, borgardómari, 469; 

dómari í Félagsdómi, 470. 
Árskógshrepps-sparisjóður, sþ., 310--312. 
Axel Sveinsson, vitamálastjóri, 471. 

B. 

Bay, Henry, aðalræðismaður, 473, 474. 

Benedictsen, Herdís og Ingileif, minn., r., 

368, 369, 370. 

Benzin-skömmtun, augl., 69, 149, 247— 

248. 
Bifreiðar, hjólbarðar, rg. br., 4--5; bif- 

reiðastjórapróf, rg., 6—7; tryggingar, 
rg. br., 58. 

116— 117. 

sk., 122— 

Bíóhöllin Akranesi, sk., 
Briem, Halldór og Susie, minn., 

123. 
Bjargarsjóður, sk., 159—-160. 

Blönduós, bátabrvggja og uppsátur, 

br., 160. 

rg., 

| Broddi 

í Búnaðarbanki Íslands,   

Bjargráðasjóður, r., 330—331. 
Bjarni Guðmundsson, blaðafulltrúi í ut- 

anríkisráðuneyti, 468. 

Bjarni amtm. Þorsteinsson og Þórunn 
Hannesdóttir, gullbrúðkaupssj., r., 347 

—348. 
Björgvin Bjarnason, nefndarmaður, 471. 

Björn Ólafsson, fjármálaráðherra, 469. 

Björn Sigurðsson, héraðslæknir, 471. 

Björn Þórðarson, forsætisráðherra, 
470. 

Bókasjóður Víðihlíðar, 
Bólstaðarhlíðarhreppur, 

sjóður, rg., 133—134. 

Bolungavík, slökkvilið og brunamál, rg., 
26—34; nn br., 120; starfssvið 

lögreglustjóra, rg., 165. 

469, 

sk., 313—-314. 
læknisvitjana- 

Borgarnes, rafmagnsgjaldskrá, 162—-163. 

| Bragi Ólafsson, héraðslæknir, 470. 

Bragi Sigurjónsson, gagnfræðaskólakenn- 

ari, 471. 

Brandur Jónsson, forstöðumaður 

leysingjaskólans, 469. 

Briem, Gunnlaugur E., dómari í Félags- 

dómi, 470. 

Jóhannesson, 

ari, 470. 

Brunabótafélag Íslands, r., 338—-337. 
Brynjólfur Bjarnason, menntamálaráð- 

herra, 471. 

mál- 

kennaraskólakenn- 

r., 315—826; yfir- 
lit, 387—339. 

Börn, óskilgetin, meðalmeðgjöf, augl., 145 
— 147. 

C. 
| Carse, William Mitchell, aðalræðismaður, 

473.



KIV 

Chambers, Harold Alexander, 'aræðis- 

maður, 473. 
Christian IX., st, r., 344. 

Christian X. og Alexandrine drottning, 
stsj., r., $39—-340. 

'd 

D. 

Dalhoffslegat, r., 40. 
Dalvík, hafnarrg., br., 70. 
Daníel Á. Daníelsson, héraðslæknir, 471. 

Dansk-íslenzki sambandslagasamningur- 
inn, atkvæðagreiðsla, augl., 103. 

Dómtúlkun, gj., 198—199. 
Dreyfus, Louis G., ambassador, 473. 

E. 

Eggerz, Pétur, orðuritari, 469. 
Egorov, Pavel Lazarevich, sendiráðsrit- 

ari, 472. 

Einar Arnórsson, dómsmálaráðherra, 470; 

hæstaréttardómari, 470. 

Einar Olgeirsson, í nýbyggingarráð, 472. 
Einkaleyfi, afgr., augl., 2; 474. 
Eiríkur Albertsson, sóknarprestur, 468. 

Ziríkur Stefánsson, kennari, 470. 
Ekknasjóður, sk., 57—58. 
Ekknasjóður Gnúpverja, sk., 

Staðarsveitar, sk., 187— 188. 

Ellihlutasjóður sjómanna, sk., 110 

Embætti, sýslanir m. m., 467—472. 
emil Jónsson, 

471. 
Erla Bjarnadóttir, stjórnarráðsritari, 467. 
Erlendur Þorsteinsson, í nýbyggingarráð, 

472. 
Esmarch, August W. S., sendiherra, 474. 

66—67; 

-111. 

F. 

Fákur, veðmálastarfsemi, rg., 
Félagsdómur, 470. 

Finnur Jónsson, félagsmála- og dóms- 

málaráðherra, 471. 

Finnur Sigmundsson, landsbókavörður, 

468. 

Finsen, Ólafur, st, r., 134—135. 

Firmatilkynningar, 376—436. 

Fischer, W., stsj., r., 343. 

Fiske, W., gjafasj., r., 344—345. 
Fiskilínur, skömmtun, rg., 258—-259. 

Fiskræktar- og veiðifélag Rangæinga, 
arðskrá, 183— 186. 

102—103. 

samgöngumálaráðherra, 

  

Fiskur, útflutningur, eftirlit, rg., 99—101 ; 
mat á freðfiski, br., 138—-139. 

Fiskveiðasjóður Íslands, r., 135—-136. 
Fjallskilarg., í S.-Múlasýslu og Neskaup- 

stað, br., 118--120; í V.-Húnavatns- 

sýslu, br. 163; í A.-Húnavatnssýslu, br., 

167; í N.-Múlasýslu og Seyðisfirði, br., 
248—250. 

Fjárskipti, sþ., 123— 124. 
Flatevjarhreppur, sparisjóður, sþ., 126— 

127. 
Flateyri, ellihlutasjóður, sk., 110--111. 

Flekkudalshjón, minn., r., 37. 

Flugför, afgreiðsla, augl., 5. 

Framfærslukostnaður, vísitala, 466. 

Frederik VIL, stsj., r., 342. 

Freðfiskur, mat, rg., 97—98; 138—-139. 

Friðfinnur Ólafsson, varamaður í við- 

skiptaráði, 472. 

Friðjón Stefánsson, vararæðismaður, 474. 

G. 

Gigas, V., stsj., r., 349—-343. 
Gísli Jón Nikulásson, stsj., r., 342-—343. 

Gistihús, leigumat, rg., 147—-148. 
Gnúpverja-ekknasjóður, sk,  66—67; 

skógræktarsjóður, sk., 107—108; korn- 
ræktarsjóður, sk., 108—-109. 

Grundarfjörður, hafnarrg., 78--85. 

Guðbjörg Jónsdóttir, minn., sk., 125--126. 

Guðbrandur Magnússon, sagnfræðaskóla- 
kennari, 467. 

Guðjón Klemenzson, héraðslæknir, 471. 

Guðlaugur Gíslason,  vararæðismaður, 

473. 

Guðmundur Jónsson frá Purkey o. 
minn. sk., 182 183. 

Gusev, Nikolai Andreevich, ráðunautur, 

472. 
Guttormslegat, r., 39. 
Gyða Halldórsdóttir, minn., sk., 3586. 

Göngusilungur, veiðibann, augl., 113. 

fl, 

H. 

Hafnarfjörður, útsvör, innh., r., 9—10; 

sölubúðalokun o. fl., sþ., 131—132; raf- 

veita, gj., 225—298. 
Hafnarmannvirki á Siglufirði, sþ., 166. 

Hafnarreglugerðir: Fyrir Ísafjörð, br., 4; 
Patreksfjörð, 13—19, 133; Hofsós, br., 

53; Dalvík, br., 70; Grundarfjörð, 78—



85; Krossavíkurhöfn, br., 105—106; 

Bolungavík, br., 120; Akureyri, br., 131; 

Keflavík, br., 190—-191; Suðureyri, br., 
228; Neskaupstað, 251—258; Vest- 

mannaeyjar, br., 312. 

Hafstað, Sigurður, aðstoðarmaður í utan- 

rikisráðuneyti, 467; 469. 

Hafstein Hannes, minn., 1., 55. 

  

Hákon Guðmundsson, dómari í Félags- 

dómi, 470. 

Halldóra Snorradóttir, minn., sk., 181— 

182. 

Haukur Helgason, viðskiptaráðsmaður, 

472. 

Henrik Sveinsson, Björnsson, deildar- 

stjóri í utanríkisráðuneyti, 471. 

Helgi Elíasson, fræðslumálastjóri, 468. 

Hermann Hjartarson, sóknarprestur, 468. 
Hitavelta Reykjavikur, gj., 130; br., 190; 

, 195—196. 

Han ar, Friðrik, skólastjóri, 469. 

Hjólbarðar og slöngur, rg., br., 45. 

Hlutafélös, skrá, 374 376. 

Hofsós, hafnarrg. , br., 53. 

Hólahrepps-spar isjóður, sþ., 201—-207. 

Holræsi í Patrekshreppi, rg., 180--181. 
Hrogn, meðferð og mat, rg., 250 251. 

Hulley, Benjamin M., ræðismaður, 473. 

Húnavatnssýsla, V., fjallskilarg. o. fl, br., 

163; A., br., 167; þingstaður í Þorkels- 

hólshreppi, fl., S., 148. 
Húsaleiguvísitala, 466. 

Hveragerði, valnsveitufélag, sþ., 191—-195. 
Hæstaréttarforseti, 469. 

Höfðhverfinga-sparisjóður, sþ., 260—-265. 

Hörður Bjarnason, skipulagsstjóri, 469. 

I. Í. 
Ingibjörg Björnsdóttir, minn., sk., 114—- 

115. 

Ingibjörg Ísleifsdóttir læknisfrú o. fl., st 
r., 134— 135. 

Ingólfur Gíslason, héraðslæknir, 471 
Ingólfur Guðbrandsson, kennari, 470. 

Ingvar Brynjólfsson, menntaskólakenn- 
ari, 467. 

Ísafjörður, útsvör, innh., r., $—9; vatns- 

veita, rg., 26; sölubúðalokun, br., 130. 

Ísfeld, Jón Kr., sóknarprestur, 648. 
Ísfirðingar, menningarsjóður, r., 56. 

  
  

  

XV 

Ísleifur 
Íþróttir í skólum, 

Jakobsson, stsj., sk., 128. 
rg., 59—-64. 

J. 
Jakob Kristinsson, fræðslumálastjóri, 

468. 
Jarðeldasjóður, r., 348. 

Jóh. Jóhannesson og Sigurbjörg Guðna- 
dóttir, minn., r., 341. 

Jóhann Þ. Jósefsson, nýbyggingarráðs- 

formaður, 472. 

Jóhannes Jóhannesson, 

maður, 469. 

Jón Ásbjörnsson, 

470. 

Jón Eiríksson, 

Jón Eiríksson, 

orðunefndarfor- 

dómari í Félagsdómi, 

kollektusjóður, r., 36. 

skattstjóri, 471. 

Jón Guðmundsson, Brúsastöðum, minn., 

sk., 125— 1826. 

Jón Gunnlaugsson, útgefandi Stjórnar- 

tíðinda, 470. 

Jón Pétursson, sóknarprestur, 467. 

Jón Sigurðsson forseti, aldarminning, r., 

135. 

Jónas Þ. Guðjónsson, kennari, 470. 

Jónas Geir Jónsson, kennari, 470. 

Jurtaflutningur, augl., 248. 

K. 

Kaftibætir, skömmlun, rg., 
afnåm, 191. 

Kanadasjóður, r., 96. 
Kartöflumat og flokkun, 150—152. 
Keflavík, sókn skipt, S., 1; starfssvið lög- 

reglustjóra, rg., 163— 165 

109—110; 

Kiilerich, Ole, ráðunautur, 473; 474. 

Kildal, Otto, ræðismaður, 473. 

Kinnunga-sparisjóður, sþ., 217—-2290. 

Kirkjugarðsgjald, rg., br., 121. 

Kirkjusjóður alm., r. og skyrsla, 19—24. 

Kjaran, Magnús, ræðismaður, 473. 

Kjartan Ólafsson, viðskiptaráðsmaður, 

472. 

Klemenz Þorleifsson, 

Kolbeinn "Thordarson, 

471. 

Korchagin, 

ari, 472. 

Kornræktarsjóður 
109. 

kennari, 470. 

vararæðismaður, 

Ivan Judaevich, sendiráðsrit- 

Gnúpverja, sk., 108
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Krassilnikov, Alexei Nikolaevich, sendi- 
herra og ráðherra, 472. 

Kristín Jóhannesdóttir, kennari, 471. 

Kristinn Guðmundsson, skattstjóri, 467. 
Kristján H. Jónsson, nefndarformaður, 

471. 

Kristján læknir Jónsson, minn., r., 55. 

Kristján Kristjánsson, borgarfógeti, 469. 
Krossavíkurhöfn, hafnarrg., br., 105—106. 

Kvikmyndahús á Akranesi, sk., 116— 117. 

Kærufrestur, augl., til skatts í Reykjavík, 
120; til ríkisskattanefndar, 150. 

L. 
Landsbanki Íslands, r., 349—-363. 
Landssíminn, gj., br., 313. 

Landsspítalasjóður, r., 327, 328. 
Lárus Helgason o. fl., minn., sk., 188-— 

189. 
Legstaðir á Sauðárkróki, sk., 51. 

Leifur Eyjólfsson, kennari, 470. 
Leigumat í gistihúsum, rg., 147—-148. 
Leikfimikennsla, rg., 59—-64. 
Liebe, C., gjafasjóður, r., 332. 
Lífeyrisiðgjöld frádráttarbær skattskyld- 

um tekjum, S., 153. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, rg., | 
231—-232. | 

Litlárvötn, fiskræktar- og veiðifélag, sþ., 
42—-44; arðskrá, 44. 

Lúðvík Norðdahl Davíðsson, héraðslækn- 

ir, 469. 
Lyðveldisstjórnarskrá, kjördagur til at- | 

kvgr., augl., 103. ' 

Læknisvitjanasjóður Pingvallahrepps, rg., 
78; Bólstaðarhlíðarhrepps, 183— 134. 

Lög útkomin, augl., 1, 41, 57, 137, 141, 143, 

221. 
Löggildingarstofan, gj., 196—-198. 
Lögreglusamþykktir á Akureyri, br., 161. 

Lögreglustjórar, starfssvið, rg.: í Kefla- 
vík, 163— 165; í Bolungavík, 165. 

  
  

M. 

Magnús Einarsson, kennari, 470. 
Magnús Vignir Magnússon, sendiráðsrit- 

ari, 470. 
Magnús Sigurðsson, í orðunefnd, 469. 
Markús Ívarsson, minn., sk., 5—6. 

Matthías Ásgeirsson, skattstjóri, 467.   

Matthías Þórðarson, váramaður í orðu- 
nefnd, 469. 

Matthildur Guðmundsdóttir, sk., 70— 72. 

Melsted, Jón og Steinunn, framfarasjóð- 
ur, r., 347. 

Melsted, Sigurður, minn., r., 39. 

Melsted, Thora, gj., r., 38. 
Miðdalahreppur, skemmtanask., rg., 103— 

104. 
Morris, Leland B., sendiherra, 473. 

Mýrasýsla, sýsluvegasjóður, sþ., br., 162. 
Mælitæki, löggildins, gj., 196—198. 

N. 

Námsundanþága, r., 64—-65. 
Náttúrulækningafélag, heilsuhælissjóður, 

sk., 111—-112. 
Neskaupstaður, útsvarsinnheimta, r., 34-- 

35; skemmtanaskattur, rg, 67—68; 

hafnarrg., 251—-258. 
| Norðdahl, Lúðvík D., héraðslæknir, 469. 

Norður-Múlasýsla og Seyðisfjörður, fjall- 
skilarg., br., 248--250. i 

Norður-Þingeyinga-sparisjóður, sp., 304 
—310. 

Nybyggingarråd, 472. 

0. Ó. 
Ófriðarráðstafanir: afgreiðsla skipa og 

loftfara, augl., 5; Reykjavíkurhöfn, 
siglingareglur, augl., 1; ferðaskíirteini 
skipa, augl., 25, 102, 229; bannsvæði ut- 

an Faxaflóa, augl., 229—-230. 

Ólafsfjörður, sölubúðalokun, sþ., 106-—- 
107. 

Ólafur Björnsson, aðstoðarmaður í utan- 
ríkisráðuneytinu, 467; sendiráðsráðu- 

nautur, 470. 
Ólafur Halldórsson, konferensráð, berkla- 

varnasjóður, r., 54. 

Óskilgetin börn, meðalmeðgjöf, augl., 145 

—147. 

P. 

Páll Jónsson, samgöngubótasj., r., 346. 
Patreksfjörður, hafnarreglugerð, 13—19; 

br., 133. 
Patrekshreppur, holræsi, rg., 180--181. 
Pétur Benediktsson, sendiherra og ráð- 

herra í Sovietríkjunum, 467. 

Pétur Magnússon, fjármálaráðherra, 471.
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Pétur 'T: Oddsson, sóknarprestur, 468. 
Presthólahreppi skipt, S., 143—144. 
Prestekknasjóður, r., 37. 

R. 

Rafmagn, í Súðavík, rg., 76— 77; í Siglu- 
firði, gj., br., 78; i Borg sarnesi, g}., 162--- 
163; í Reykjavík, gj., 991994; i Hafn- 

arfirdi, gj., 225—-228. 

Raforkuvirki, rg., br., 113. 

Ragnar Benediktsson, såknarprestur, 468. 

Ragnar Ólafsson, dómari í Félagsdómi, 
470. 

Ragnars, Kjartan, stjórnarráðsfulltrúi, 

468. 
Ragnheiður S. Ísaksdóttir, 

sjóður, sk., 3—4. 

Rakarastofur í Reykjavík, lokunartími, 

voggustofu- 

sb., 129. 
Rangårvallasysla, refaeyding, rg., 199— 

201. 

Rangæinga-fiskræktar- og veidifélag, ard- 
skrå, 183— 186. 

Rasmus, Margrét Th. Bjarnadóttir, stsj., 

sk., 167—168; forstöðukona, 469. 

Raufarhöfn, sparisjóður, sþ., 44—51. 

Refaeyðing í Rangárvallasýslu, rg., 199-—- 

201. 

Reykjavík, siglingareglur, augl., 1; út- 
svör, innh., r, 10—11; hitaveita, gj., 

130; br., 190; br., 195—-196; rafmagns- 

gjaldskrá, 221—-224. 

Ríkisskattanefnd, kærufrestur, augl., 150. 

Ræðismenn, 472—474. 

Röntgenskoðun og myndir, gj., 142. 

S 

Sambandslagasamningurinn 
lenzki, atkvgr., augl., 103. 

Samvinnufélög, skrá, 376. 

dansk-ís- 

Sauðárkróks-kirkjugarður, viðhald leg- 
staða, sk., 51. 

Sauðfjársjúkdómar, rg., br., 65—66. 
Sendiherrar, 479 474. 
Shepherd, Edward Gerald Henry, amb- 

assador, sendiherra og ráðherra, 473. 

Siglufjörður, rafmagn, gj., 78; hafnar- 
mannvirki, forkaupsréttur, sþ., 166. 

Sigríður Guðmundsdóttir o. fl. minn., 

125— 126. 
Sigurbjörn Einarsson docent, 470. 

sk.,   

Sigurður Einarsson, docent, 468; skrif- 

stofustjóri, 468. 
Sigurður Halldórsson, í orðunefnd, 469. 

Sigurður B. Sigurðsson, aðalræðismaður, 
473. 

Sigurjón Þ. Árnason, sóknarprestur, 472. 
Sjúkdómar, alvarlegir, langvinnir, rg. um 

styrkveitingar, 25—-26. 
Sjúkdómar í sauðfé, rg., br., 65—66. 

Skagan, Jón, sóknarprestur, 470. 

Skagfirðingasjóður, sk., 113—114. 

Skattar, tollar, innheimta, augl, 2; 

skemmtanaskattur í Neskaupstað, rg., 

67—68; tekjuskattur og eignar, br. 72-- 
76; skemmtanaskattur í Miðdalahreppi, 

rg., 104--105; hluti af kaupi upp í skatt- 
greiðslu, rg., 98—99; veitingaskattur, 

innh., augl., 148; tekjuskattur og eign- 
ar, br., 198; lífeyrisiðgjöld frádráttar- 

bær, S., 153; wmis gjöld með viðauka, 

augl., 314. 

Skattskrár í Reykjavík, framlagningar- 

frestur, augl., 120. 

Skeggi Ásbjarnarson, kennari, 470. 

Skipulagsskrár, staðfesting: Vöggustofu- 
sjóður Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaks- 

dóttur, ljósmóður, frá Seljamyri í Loð- 

mundarfirði, 3—4; Minningarsjóður 

Markúsar Ívarssonar, 5—6; Minningar- 

sjóður Gyðu Halldórsdóttur, hár- 
greiðslukonu, 35—36; Sjóður til við- 
halds tveimur legstöðum í Sauðár- 
krókskirkjugarði, 51; Ekknasjóður Ís- 
lands, 57—58; Ekknasjóður Gnúpverja, 
66—-67; Minningarsjóður hjónanna Þor- 
steins Hjartar Árnasonar, hreppstjóra 
og Matthildar Guðmundsdóttur ljós- 

móður, sem bjug sgu á Dyrhólum 1872 til 

1905, 7072; Minningarsjóður frú 

Önnu Ingvar sdóttur, 94—95; Skógrækt- 

arsjóður Gnúpverja, 107—-108; Korn- 
ræktarsj Gnúpverja, 108—109; Elli- 

hlutasjóður sjómanna á Flateyri í Ön- 
undarfirði, 110--111; Heilsuhælissjóð- 

ur Náttúr ulækningafélags Íslands, 111 
—112 Skagfirding sasjóður, 113—114; 

Minning sarsjóður Ingibjargar Björns- 

dóttur, húsfreyju á Torfalæk, 114— 115; 

Kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíó- 
höllin, Akranesi, 116— 117; Minningar- 

sjóður Þórdísar Guttormsdóltur frá 
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Ketilsstöðum, 121—122; Minningarsjóð- 

ur Halldórs Briem bókavarðar og frú 

Susie Briem, konu hans, 122—123; 

Minningarsjóður Guðbjargar Jónsdótt- 

ur, Sigríðar Guðmundsdóttur og Jóns 
Guðmundssonar á Brúsast., 125--126; 

Styrktarsj. Ísleifs Jakobssonar, málara- 

meistara, frá Auðsholti, 128; Bjarg- 

arsjóður,  159—160; Styrktarsjóður 

Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus, 
167—-168; Minningarsjóður Halldóru 

Snorradóttur, 181--182; Minningarsjóð- 

ur hjónanna Guðmundar Jónssonar og 

Sigríðar Gísladóttur frá Purkey, 182 
183; Ekknasjóður Staðarsveitar, 187. 

188; Minningarsjóður Lárusar Helga- 
sonar og Elínar Sigurðardóttur, Kirkju- 

bæjarklaustri, 188—189; Bókasjóður 
Víðihlíðar, 313—-314. 

 Skjalaþýðingar, gj., 198—199. 
Skógræklarsjóður Gnúpverja, sk., 107— 

108. 

Skólanemendur, námsundanþága, r., 64— 

63. 

Slökkvilið og brunamål í Bolungavík, rg., 
34-—35. 

Spalding, 
473. 

Sparisjóðir, tryggingarsjådur, rg., 52—53. 
Sparisjóðssamþykktir, á Raufarhöfn, 44 

—51; i Flateyjarhreppi, 126—127; Súg- 
firðinga, 153—-159; Hólahrepps, 201— 

207; Önundarfjarðar, 208—214; Þórs- 
hafnar, 232—238; Arnfirðinga, 238— 

244; Årneshrepps, 214—217; Kinnunga, 

217—220; Adaldæla, 245—247; Árskógs- 
hrepps, 310—312 ; Höfðhverfing: „ 260— 
265; Norður-Þingeyinga, ; 

Staðarsveit, ekknasjóður, sk., 187—188. 
Stanley Ólafsson, vararæðismaður, 471. 

Stefán Guðnason, héraðslæknir, 470. 

Stefán. Þorvarð:son, sendiherra og 

herra í Stóra-Bretlandi, 467. 

Steingrímur Steinþórsson, í nýbyggingar- 
ráð, 472. 

Stjórnarskrá lýðveldisins, 

atkvgr., augl., 103. 

Stríðstryggingarfélag isl. skipshafna, rg., 
85—94; áhættufé, augl., 333. 

Súðavík, rafveita, rg., 7677. 

Suðureyri, hafnarrg., br., 228. 

Francis L., vararæðismaður, 

         

ráð- 

kjördagur til   

Súgfirðinga-sparisjóður, sþ., 153—159. 
Svanhildur Ólafsdóttir, stjórnarráðsfull- 

trúi, 471. 

Svarfaðardalsá, veiðibann, augl., 113. 

Silungsveiði, bann, augl., 113. 

Sveinbjörn Árnason, skólastjóri, 471. 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, sóknarprest- 
ur, 468. 

Sveinn Halldórsson, kennari, 

Svíþjóðarferðir, stsj., r., 54. 

Sýsluvegasjóður í Mýrasýslu, sþ., br., 

Söfnunasjóður Íslands, r., 328--329. 

Sölubúðalokun í Ólafsfirði, sþ., 106—107; 

Ísafirði, br., 130; Hafnarfirði, 131—132; 

471. 

162. 

um lokun almennt og vinnutíma, 139-- 

140. 

T. 

Tekjuskattur og eignarskattur, rg., br., 72 
-76; 198. 

Thordarson, Kolbeinn, vararæðismaður, 

471. 

Thorkillii-barnaskólasjóður, r., 371, 372, 

373. 

Thorlacius, Jón E., dómtúlkur og skjala- 

þýðandi, 467. 

Thorláksson, Steingrímur Oktavíus, vara- 

  

ræðismaður, 471. 

Thors, Ólafur, forsætisráðherra, 471. 

Thorsteinsson, Pétur, aðstoðarmaður í ut- 

anríkisráðuneytinu, 468. 

Torfi Hjartarson, varasáttasemjari, 469. 

Tryggingarsjóður sparisjóða, rg., 52—53. 
Tulinius, Þórarinn, stsj., r., 340. 

U. Ú. 

Ularmat og flokkun, r., 144— 145. 

Útsvör, innheimta, r., á Ísafirði, 8—9; 

Hafnarfirði, 9—10; í Reykjavík, 10— 
11; í Neskaupstað, 34—35. 

Útvarp, rg., br., öð; rg., 168—180. 

Útvegsbanki Íslands h.f., r., 363—-367 

V. W. 

Vallholtslegat, 1., 38. 

Vatnsveita á Ísafirði, rg., br., 26. 

Veðmálastarfsemi Fáks, rg., 102—103. 

Veitingaskattur, innh., augl., 148. 

Verðlagsskrár, 266—-303. 
Vernharð Þorsteinsson, 

kennari, 470. 
menntaskóla-
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Vestmannaeyjar, hafnarrg., br., 312. 
Vidskiptaråd, 472. 
Vigdís Björnsdóttir, kennari, 470. 

Vigfús Einarsson, í orðunefnd, 469. 

Vigmo, Harald, héraðslæknir, 469. 

Vinaminning, sjs., r., 56. 
Vísitala framfærslukostnaðar, 466; húsa- 

leiguvísitala, 466. 
Vitaverðir, st.- og sjs., r., 381—-332. 

Vogaráhöld, löggilding, gj., 196—-198. 
Vöggustofusjóður, sk., 3—4. 
Vörumerkjaauglýsingar, 437—-466. 

. 
Z. 

Zoéga, Geir og Helga, landsspitalasjådur, 
r., 327, 328. 

Þ. 

Þingstaður fl, S., í Árnessýslu, 57; í Þor- 

kelshólshreppi, 143. 
Þingvallahreppur,  læknisvitjanasjóður, 

rg., 7—8. 
Þjóðjarðalandsetar, st., r., 346—-347. 

| Þórarinn Sveinsson, alþýðuskólakennari, 
469. 

Þórdís Guttormsdóttir, minn. sk., 121 

122. 
Þórður Eyjólfsson, forseti hæstaréttar, 

469. 
Þorgerður Jörundsdóttir, stjórnarráðstit- 

ari, 467. 

Þorkell Jóhannesson, prófessor, 468. 

Þórshafnar-sparisjóður, sþ., 232—238. 

Þorskhrogn, mat og meðferð, rg., 250-—- 
251. 

Þorsteinn Hjörtur Árnason, sk., 7072. 

Þorsteinn Björnsson, sóknarprestur, 468. 
Þorsteinn Símonarson, bæjarfógeti, 472. 
Þorvaldarminning, r., 339. 
Þorvaldur Árnason, skattstjóri, 467. 

Ö. 
Önundarfjarðar-sparisjóður, 

214. 
sþ., 208—





Stjórnartíðindi 1944, B. 1. 1 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Lög um lestrarfélög og kennslukvikmyndir, undirskrifuð af ríkisstjóra 21. janú- 
ar 1944, nr. 1. 

Lög um ófriðartryggingar, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 2. 
Auglýsing um að út séu gefnir nýir 500 króna bankaseðlar samkvæmt lögum 

um Landsbanka Íslands, undirskrifuð af viðskiptamálaráðherra 4. febrúar 1944, 
ur. ð. 

Auglýsing frá fjármálaráðuneytinu, er varðar innheimtu á veitingaskatti, undir- 
skrifuð 11. febrúar 1944, nr. 4. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 7. tbl. Lögbirtingablaðsins 1944, 

um breyting á siglingareglum fyrir Reykjavíkurhöfn samkvæmt ósk 

brezka sjóliðsins. 

Samkvæmt ósk brezka sjóliðsins er 3. málsgrein 4. greinar siglingareglna fyrir 
Reykjavíkurhöfn frá 13. janúar 1942 (1. tölublað Lögbirtingablaðsins 1942) breytt 
Þannig: 

Í stað orðanna „Beiðnir um hafsögumann flotans skulu sendar merkjastöðinni í 
íshúsinu“ komi: Beiðnir um hafnsögumann flotans skulu sendar merkjastöðinni í 
hafnarhúsinu. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til biskupsins, um skipt- 

ingu Keflavíkursóknar í Kjalarnessprófastsdæmi í tvær sóknir. 

Eftir ósk hlutaðeigandi sóknarnefndar og ályktun héraðsfundar Kjalarnesspró- 
fastsdæmis veitir ráðuneytið hér með, samkvæmt tillögum yðar, háæruverðugi herra, 
í bréfi, dags. 8. des. f. á., og með skirskotun til laga nr. 45 16. nóv. 1907, um skipun 
prestakalla, leyfi til að núverandi Keflavíkursókn í Kjalarnessprófastsdæmi skiptist í 
tvær sóknir, Keflavíkursókn og Njarðvíkursókn, þannig, að Innri-Njarðvík verði skilin 
frá Keflavíkursókn, frá síðustu áramótum að telja, enda afhendist hinni nýju sókn 
Njarðvíkurkirkja hin forna í því ástandi, sem hún nú er. 

Þetta er yður hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

1944 
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3 AUGLYSING 

um notkun heimildar laga nr. 67 30. desember 1943, um innheimtu 

á ýmsum gjöldum árið 1944 með viðauka. 

Hér með auglýsist að ákveðið hefur verið að nota heimild laga nr. 67 30. des. 
1943 og innheimta með 40% viðauka vitagjald, þær aukatekjur ríkissjóðs, sem eru 
taldar í lögum nr. 27 27. júní 1921, I — VI. kafla, og stimpilgjald samkvæmt lögum 
nr. 75 27. júní 1921, og síðari lögum, sem hafa ákvæði um stimpilgjald. 

Víðaukinn reiknast á þann hátt, sem segir í 2. gr. fyrrnefndra laga. 

Fjármálaráðuneytið, 3. janúar 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 
  
Einar Bjarnason. 

4 AUGLYSING 
4. jan. 

um breyting á reglugerð um umsóknir og afgreiðslu einkaleyfa, 

nr. 74 7. desember 1923. 

1. gr. 
Meðan núverandi styrjöld í Norðurálfu stendur yfir skulu einkaleyfi, sem veitt 

hafa verið hér á landi erlendum firmum eða einstaklingum, haldast í gildi, enda þótt 
frestur sá, sem tilgreindur er í niðurlagi 5. gr. reglugerðarinnar, um greiðslu lögskip- 
aðs gjalds fyrir einkaleyfi, sé útrunninn og gjald ekki greitt. 

Ákvæði þessarar greinar taka einnig til einkaleyfa þeirra firma og einstaklinga 
á meginlandi Norðurálfu, sem til þessa mundu hafa fallið úr gildi sökum þess að 
greiðsla hefur ekki getað farið fram af völdum styrjaldarinnar. 

2. gr. 
Sé gjaldið ekki greitt áður en sex mánuðir eru liðnir frá þeim degi, sem vopna- 

hlé í núverandi Evrópustyrjöld verður samið, skal einkaleyfið falla úr gildi. 

Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt lögum nr. 12 20. júní 1923, um einka- 
leyfi, til þess að öðlast þegar gildi og birtast öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 4. janúar 1944. 

Vilhjálmur Þór.
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Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Vöggustofusjóð Ragnheiðar Sigur- 5 
bjargar Ísaksdóttur, ljósmóður, frá Seljamýri í Loðmundarfirði“, útgefin á venjulegan 5. jan. 

hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 5. janúar 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Vöggustofusjóð Ragnheiðar Sigurbjargar Ísaksdóttur, ljósmóður, 

frá Seljamýri í Loðmundarfirði. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af hjónunum Sigrúnu Sigurjónsdóttur og Ísak Jóns- 

syni, kennara í Reykjavík, til minningar um móður og tengdamóður þeirra. 

2. gr . gr. 
Stofnfé sjóðsins er 5000 — fimm þúsund — krónur, en gert er ráð fyrir að 

sjóðurinn geti aukizt með gjöfum eða ráðstöfun til aukningar. 

3. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja munaðarlaus börn, er dvelja í vöggustofum 

félagsins Sumargjafar, meðal annars til kaupa á fötum handa fátækum börnum, 
er dvelja í vöggustofum félagsins. 

4. gr . gr. 
Sjóðinn skal jafnan ávaxta i veðdeildarbréfum Landsbanka Íslands eða öðrum 

ríkistryggðum verðbréfum, og hafa stofnendurnir afhent stofnfé sjóðsins í veð- 
deildarbréfum. Verðbréf sjóðsins skulu skráð á nafn hans. 

  
5. gr. 

4% — fjórum fimmtu hlutum af vöxtum sjóðsins skal árlega varið samkvæmt 
fyrirmælum 3. gr., en 4 — einn fimmti hluti — vaxtanna skal leggjast við höfuð- 5 

stól, bar til hann er orðinn 50000 -— fimmtíu þúsund — krónur, en þegar svo er 
orðið skal úthluta öllum vöxtunum samkvæmt 3. gr. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa: 

1. Formaður Barnavinafélagsins Sumargjafar, sem er formaður sjóðstjórnarinnar. 

2. Forstöðukona eða forstöðumaður vöggustofu Sumargjafar í Suðurborg. 
3. Stjórn félagsins Sumargjafar velur árlega einn mann í stjórnina og sé hann 

jafnframt gjaldkeri sjóðsins. 

Fari svo að Barnavinafélagið Sumargjöf verði lagt niður, velur bæjarstjórn 
Reykjavíkur alla stjórn sjóðsins. 

Sjóðstjórnin sér um reikningshald sjóðsins og skulu endurskoðendur vera 
hinir sömu og þeir, er annast endurskoðun á reikningum Sumargjafar. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
Verði Sumargjöf lögð niður, annast endurskoðendur bæjarreikninganna endur- 

skoðun á reikningum sjóðsins, Reikningar sjóðsins skulu birtir í B-deild Stjórn- 
artíðindanna,



21. jan. 

2. febr. 
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Sjóðstjórnin ákveður hverjum börnum skuli úthluta styrk og á hvern hátt. 
Styrk úr sjóðnum verður í fyrsta skipti úthlutað í byrjun ársins 1945. 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 30. desember 1943. 

Fyrir hönd okkar hjóna. 

Ísak Jónsson. 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Ísafjarðarkaupstað, 

nr. 22 1. september 1936. 

Auk þeirra gjalda, sem hækkuð voru um 100% með reglugerð nr. 166 7. okt. 
1940, skulu önnur gjöld til hafnarinnar vera 100% hærri en þau voru ákveðin í 
hafnarreglugerðinni nr. 22 1. september 1936. 

Gjald af ísvörðum fiski skal vera 40 aurar fyrir hver 100 kg. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 34 19. júní 
1922, sbr. lög nr. 88 3. maí 1935, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 59 10. apríl 1942, um breytingu á hafn- 
arreglugerðinni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. janúar 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 146 19. júní 1943, um skömmtun á hjólbörðum 

og slöngum til bifreiða. 

Sett samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, um heimild fyrir ríkis- 
stjórnina til ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar í Norðurálfu. 

1. gr. 
2. gr. reglugerðarinnar hljóði þannig: 

Bannað er að selja bifreiðagúmmí nema kaupandi skili innkaupaleyfi frá bif- 
reiðaeftirlitsmanni. 

Engum verður þó afhent meira á ári en hér segir: 
Fyrir hverja vörubifreið, sérleyfisbifreið eða leigubifreið til mannflutninga 

4 hjólbarðar og 4 slöngur. 
Fyrir hverja einkabifreið 2 hjólbarðar og 2 slöngur. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur gefið undanþágu frá þessum ákvæðum, ef 

sérstakar ástæður eru fyrir hendi.
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2. gr. 7 

2. og 3. mgr. 4. greinar reglugerðarinnar falli niður. 2. febr. 

3. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 2. febrúar 1944. 

Björn Ólafsson.   
Torfi Jóhannsson. 

AUGLÝSING 8 
2. febr. 

um undanþágu frá ákvæðum reglugerðar, dags. 9. okt. 1940, um skyldu skipa 

og flugfara til að koma á tilteknar hafnir eða hafnarstaði til þess að fá fyrstu 

og síðustu afgreiðslu hér á landi. 

Á tímabilinu frá 2. febrúar til 31. maí þ. á. að báðum dögum meðtöldum, geta 
íslenzk og færeysk skip, sem flytja frystan eða Ísvarinn fisk til Bretlands, fengið 
fyrstu og síðustu afgreiðslu í Hornafirði. 

Skipin mega enga farþega flytja. 

Þessi undanþága gildir þar til öðruvísi verður ákveðið. 

Fjármálaráðuneytið, 2. febrúar 1944. 

F. h. r. 

Magnús Gíslason.   
Einar Bjarnason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Markúsar Ívars- g 
sonar“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 9. febrúar 1944. 9. febr. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Markúsar Ívarssonar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Markúsar Ívarssonar, og er stofnaður af vin- 

um hans með frjálsum samskotum, samkvæmt stofnskjali. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er kr. 20000.00 og skal ávaxta sjóðinn á þann hátt, sem stjórn 

hans telur fulltryggilegan. 

3. gr. 

Markmið sjóðsins er að styrkja myndlistarmenn með kaupum á málverkum, 
sem afhendast síðan málverkasafni ríkisins, í sérstaka deild, er beri nafn Markúsar 

Endurprentað blað. 
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Ívarssonar. Stjórn sjóðsins gengur að öðru leyti frá samningum við þessa ríkis- 
stofnun, um nánari tilhögun deildarinnar og val mynda. 

4. gr. 
Myndakaup skal hefja, þegar stjórn sjóðsins telur það tímabært, og skulu þau 

serð á þann hátt, er stjórnin telur tryggilegastan frá listrænu sjónarmiði. 

5. gr . gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, né heldur nota meir en % hluta af vöxtum 

hans. Hinn hluti vaxtanna, svo og aðrar tekjur, skulu lagðar við höfuðstólinn. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum og tilnefnir Menntamálaráð einn 

mann, Félag íslenzkra myndlistarmanna annan og Vélsmiðjan Héðinn hinn þriðja, 
og skal stjórn skipuð til þriggja ára frá 1. marz að telja. Falli tilnefning niður af 
hálfu einhvers hinna þriggja aðila, skipar menntamálaráðherra mann í staðinn, án 
tilnefningar. 

Fyrsta stjórnin skal kosin á stofnfundi 10. febrúar 1944, og starfar hún til 
1. marz 1947. 

7. gr. 
Stjórn sjóðsins ber að halda gerðabók fyrir sjóðinn, færa í hana skipulags- 

skrána, samþykktir og skýrslur um málverkakaup og annað, sem varðar hag og 
rekstur sjóðsins. 

8. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Fyrir lok janúarmánaðar ár hvert, skal 

stjórnin hafa samið reikning hans fyrir síðastliðið ár, og skal reikningurinn síðan 
endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda, er sjóðstjórnin velur. Reikninga skal 
birta í Lögbirtingablaðinu. 

9. gr. 
Sjóðurinn veitir gjöfum og áheitum viðtöku. 

10. gr. 
Sjóðurinn tekur til starfa nú þegar. 

11. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari og óskast hún birt 

í B-deild Stjórnartíðinda. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 132 28. des. 1936, um próf fyrir bifreiðarstjóra. 

1. gr. 
12. gr. 2, d-liður, orðist þannig: 
Nemandi hafi óflekkað mannorð og leggi fram vottorð sakadómarans í Reykja- 

vík um, að hann hafi ekki á undanförnum 12 mánuðum verið sviptur ökuskírteini, 
né gerzt brotlegur við ákvæði um neyzlu eða meðferð áfengra drykkja.
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2. gr. 10 
16. gr. Ny målsgrein bætist inn å eftir annari målsgrein og ordist bannig: 12. febr. 
Þeir, sem lokið hafa sveinsprófi i bifvélavirkjun, skulu undanþegnir prófi í 

þeim atriðum, er greinir í a- og b-liðum 18. gr. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt bifreiðalögum, nr. 23 16. júní 
1941, og öðlast þegar gildi. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 12. febrúar 1944. 

Einar Arnórsson. 
  
Gústav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 11 
15. febr. 

fyrir læknisvitjanasjóð Þingvallahrepps í Árnessýslu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Læknisvitjanasjóður Þingvallahrepps í Álafosslæknishéraði, og 

er stofnaður samkvæmt lögum nr. 59 4. júlí 1942, um læknisvitjanasjóði. 

9 tr 2. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja til læknisvitjana íbúa Þingvallahrepps eða auð- 

velda þeim læknissóknina á annan hátt, svo og að létta hreppsbúum aðrar sjúkdóms- 
byrðar og hlynna að heilbrigðismálum hreppsins yfirleitt. 

3. gr. 
Í stjórn sjóðsins eru hreppstjórinn i Þingvallahreppi, og tveir menn aðrir, kosnir 

af hreppsnefnd. Hreppstjórinn er formaður sjóðstjórnarinnar, og jafnframt reikn- 
ingshaldari og gjaldkeri sjóðsins. 

A ua
 = 

Tekjur sjóðsins eru: 
tillag ríkissjóðs, er nemur á ári 2 kr. á hvern íbúa Þingvallahrepps; 
tillag hreppsins, er nemur á ári 1 kr. á hvern hreppsbúa; 
áheit og aðrar gjafir, er sjóðnum kunna að áskotnast; 
læknisvitjanastyrkur, sem veittur er eða veittur kann að verða. m

e
r
 

5. gr. 
Að liðnu hverju almanaksári og fyrir lok janúarmánaðar næsta ár úthlutar 

sjóðstjórnin styrkjum úr sjóðnum, að fengnum umsóknum þeirra, er styrks æskja. 
Umsækjendur senda umsóknir sinar ásamt skilríkjum til formanns sjóðstjórnar- 
innar. 

6. gr. 
Tillag ríkissjóðs, samkv. 1. tölulið 4. gr., ásamt tilskildu þriðjungsframlagi á 

móti (sbr. 1. gr. laga nr. 59 4. júlí 1942, um læknisvitjanasjóði), svo og læknisvitjana- 
styrk hreppsins samkv. 4. tölulið 4. gr., má aðeins verja til styrktar hreppsbúum, 
vegna kostnaðar af læknisvitjunum. Hreppsbúar njóta að jafnaði læknisvitjana- 
styrkja úr sjóðnum í hlutfalli við kostnað þeirra af læknisvitjunum á árinu. Þó geta 
þeir ekki vænzt slíkra styrkja, sem ekki hafa orðið fyrir meiri kostnaði en svo, að 

Endurprentað blað.
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hann telst þeim ekki tilfinnanlegur, miðað við efnahag þeirra og ástæður. Að öðru 
jöfnu gangi þeir fyrir um styrki, sem lengst og erfiðast eiga til læknis að sækja. 

7. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta eftir því, sem við verður komið án þess að stofna því í 

hættu og þannig, að sá hluti þess, er verja ber til læknisvitjanastyrkja, sé jafnan 

handbær, er til þess þarf að taka. ” 

Reikningsår sjóðsins er almanaksárið. Reikning fyrir hvert liðið år skal senda 
landlækni, áður en tillag ríkissjóðs til sjóðsins verður greitt fyrir næsta ár. 

8. gr. 
Ef sjúkrasamlag verður stofnað í hreppnum, semur sjúkrasamlagsstjórnin við 

sjóðstjórnina um að sjóðurinn hagi þannig starfsemi sinni, að samlagsmenn verði 
að öðru jöfnu eigi miður settir að því, er tekur til aðstoðar sjóðsins, en aðrir hrepps- 

búar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 59 4. júlí 1942, stað- 

festist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 15. febrúar 1944. 

Björn Þórðarson.   
Gústav A. Jónasson. 

REGLUR 

um innheimtu útsvara í Ísafjarðarkaupstað á tímabilinu 1. marz til 1. maí 1944. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgreiðandi í Ísafjarðarkaupstað, sem gjaldskyldur er við aðal- 

niðurjöfnun útsvara árið 1944, skal greiða upp í útsvar þessa árs 40% af útsvars- 
upphæð þeirri, er honum bar að greiða árið 1943, með gjalddögum 1. marz, 1. apríl 

og 1. maí 1944, að einum þriðja á hverjum gjalddaga. 

2. gr. 
Nú eru hreinar tekjur gjaldanda lægri árið 1943, samkvæmt skattaframtali, en 

bær voru árið 1942, og getur hann þá krafizt hlutfallslegrar lækkunar á útsvars- 
greiðslunni samkvæmt reglum þessum. Þetta gildir þó aðeins, ef tekjurýrnunin hefur 

numið 30% eða þar yfir. 

3. gr. 

Nú eru greiðslur samkvæmt reglum þessum ekki inntar af höndum áður en 15 

dagar eru liðnir frá hinum ákveðnu gjalddögum, og skal gjaldandi þá greiða dráttar- 

vexti af því sem ógreitt er, 1% á mánuði eða hluta úr mánuði, sem liðinn er frá gjald- 

daga, unz greitt er. 
Þó verður sá gjaldandi ekki krafinn um dráttarvexti, sem greiðir að fullu 40% 

af útsvarsupphæð sinni 1943 fyrir 20. apríl 1944. 

4. gr. 

Kaupgreiðendum ber skylda til að halda eftir af kaupi starfsmanna til útsvars- 

greiðslu samkvæmt þessum reglum, á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda 

um almenna útsvarsinnheimtu.
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5. gr. 12 
Nú kemur í ljós, er álagningu útsvara 1944 er lokið, að gjaldþegn hefur þegar 16. febr. 

greitt meira en álagt útsvar, og skal þá endurgreiða það, sem ofgreitt var, ásamt 14% 
vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem upphæðin hefur verið í vörzlu 
bæjarsjóðs. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar samkvæmt 
lögum nr. 100 30. desember 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til út- 
svarsinnheimtu árið 1944, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. febrúar 1944. 

Björn Þórðarson.   
Páll Pálmason. 

REGLUR 13 
. . 2 , mx 7 + 17. febr. 

um innheimtu útsvara í Hafnarfirði árið 1944. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgjaldandi í Hafnarfirði, sem gjaldskyldur er við aðalniðurjöfnun 

árið 1944, skal greiða upp í útsvar þessa árs 40% af útsvarsupphæð þeirri, er honum 
bar að greiða 1943, með gjalddögum 1. marz, 1. april og 1. maí 1944, þannig að 1. marz 
greiðast 10%, 1. april 15% og 1. maí 15%. 

2. gr. 
Allar greiðslur samkvæmt þessum reglum skulu standa á hálfum eða heilum tug 

króna og þannig jafnað á gjalddagana, að greiðslurnar þrjár verði sem næst 40% af 
útsvarinu 1943. 

3. gr. 
Nú eru greiðslur samkvæmt reglum þessum ekki inntar af höndum 15 dögum 

eftir gjalddaga og skal gjaldþegn þá greiða dráttarvexti af þvi, sem ógreitt er, 1% á 
mánuði eða hluta úr mánuði, er líður frá gjalddaga, unz greitt er. 

Þó verður sá gjaldþegn ekki krafinn um dráttarvexti, sem greiðir að fullu 40% 
fyrir 20. apríl 1944. 

4. gr. 
Nú er sýnt að tekjur gjaldanda árið 1943, samkvæmt skattframtali, hafi verið 

minni en árið 1942, svo að muni 30% eða meira, og skal þá lækka greiðslur hans sam- 
kvæmt reglum þessum hlutfallslega ef hann krefst þess. 

i 5. gr. 
Kaupgreiðanda ber skylda til að halda eftir af kaupi starfsmanna til útsvars- 

greiðslu samkvæmt þessum reglum, á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda um 
almenna útsvarsinnheimtu, með þeim breytingum sem leiðir af ákvæðum 2. gr. 

Kaupgreiðendum er skylt að halda eftir útsvarsgreiðslum greiðsluskyldra starfs- 
manna, sem þeir hafa greitt fyrir útsvör ársins 1943, án þess að tilkynna þurfi þeim 
sérstaklega, á annan hátt en með Þirtingu þessara reglna. 

6. gr. 
Nú verður ljóst, eftir aðalniðurjöfnun 1944, að greiðslur gjaldþegns á 40% af 

útsvari 1943 samkvæmt reglum þessum, nema hærri fjárhæð en álagt útsvar 1944, 
2
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og skal þá endurgreitt það, sem ofgreitt hefur verið með %2% vöxtum fyrir hvern 

mánuð eða hluta úr mánuði, sem upphæðin hefur verið í vörzlum bæjarsjóðs eftir 

rétta gjalddaga, að meðtöldum 15 daga frestinum samkvæmt 3. gr. 

7. gr. 

Að lokinni aðalniðurjöfnun árið 1944 skal dregið frá útsvarsupphæð hvers gjald- 

þegns, það sem honum ber að greiða samkvæmt reglum þessum, og jafna því, sem 

umfram verður, á lögákveðna gjalddaga, að viðlögðum gildandi sektarákvæðum um 

dráttarvexti. 
Það, sem vangreitt kann að verða samkvæmt reglunum, má innheimta þegar í 

stað hjá kaupgreiðanda, eða á hvern annan löglegan hátt, og ber að greiða af því 

dráttarvexti frá gjalddögum samkvæmt reglum þessum. 

8. gr. 
Lögtak má gera fyrir vangoldnum útsvarsgreiðslum samkvæmt reglum þessum, 

eftir þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir vangoldnum opinberum gjöldum. 

9. gr. 

Bæjarstjórn auglýsir reglur þessar. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar samkvæmi 
lögum nr. 100 30. desember 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til út- 
svarsinnheimtu árið 1944, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1944. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. rr 

Páll Pálmason. 

REGLUR 

um innheimtu útsvara í Reykjavík árið 1944. 

1. gr. 
Sérhver útsvarsgjaldandi í Reykjavík, sem gjaldskyldur er við aðalniðurjöfnun 

árið 1944, skal greiða upp í útsvar þessa árs 40% af útsvarsupphæð þeirri, er honum 
bar að greiða árið 1943, með gjalddögum 1. marz, 1. apríl og 1. maí 1944, sem næst 
13% af útsvarinu 1943 hverju sinni. 

2. gr. 
Allar greiðslur samkv. þessum reglum skulu standa á heilum eða hálfum tug 

króna og þannig jafnað á gjalddagana, að greiðslurnar þrjár verði sem næst 40% 
af útsvarinu 1943. 

3. gr. 
Nú eru greiðslur samkv. reglum þessum ekki inntar af höndum 15 dögum eftir 

gjalddaga og skal gjaldþegn þá greiða dráttarvexti af því, sem ógreitt er, 1% á mán- 
udi eða hluta úr mánuði, er líður frá gjalddaga, unz greitt er. 

Þó verður sá gjaldþegn ekki krafinn um dráttarvexti, sem greiðir að fullu 40% 
af útsvarinu 1943 fyrir 20. apríl 1944.
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4. gr . gr. 
Nú er sýnt, að tekjur gjaldanda árið 1943 samkv. skattaframtali hafi verið minni 17. febr. 

en árið 1942, svo að muni 30% eða meira, og skal þá lækka greiðslur hans samkv. 
reglum þessum hlutfallslega, ef hann krefst þess. 

5. gr. 
Kaupgreidendum ber skylda til að halda eftir af kaupi starfsmanna til útsvars- 

greiðslu samkv. þessum reglum á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda um 
almenna útsvarsinnheimtu, með þeim breytingum, sem leiða af ákvæðum 2. greinar. 

Kaupgreiðendum er skylt að halda eftir útsvarsgreiðslum gjaldskyldra starfs- 
manna, sem þeir hafa greitt fyrir útsvör ársins 1943, án þess að tilkynna þurfi þeim 
sérstaklega, á annan hátt en með birtingu þessara reglna. 

6. gr. 
Nú verður ljóst, eftir aðalniðurjöfnun 1944, að greiðslur gjaldþegns á 40% út- 

svari 1943 samkv. reglum þessum, nema hærri fjárhæð en álagt útsvar 1944, og skal 
þá endurgreiða það, sem ofgreitt hefur verið, með % vöxtum fyrir hvern mánuð 
cða hluta úr mánuði, sem upphæðin hefur verið í vörzlu bæjarsjóðs, eftir rétta gjald- 
daga, að meðtöldum 15 daga frestinum samkv. 3. grein. 

7. gr. 
Að lokinni aðalniðurjöfnun árið 1944 skal dregið frá útsvarsupphæð hvers gjald- 

þegns það sem honum ber að greiða samkv. reglum þessum og jafna því, sem umfram 
verður, á lögákveðna gjalddaga, að viðlögðum gildandi sektarákvæðum um drátt- 
arvexti. 

Það, sem vangreitt kann að vera samkv. reglunum, má innheimta Þegar í stað 
hjá kaupgreiðanda, eða á hvern annan löglegan hátt, og ber að greiða af því dráttar- 
vexti frá gjalddögum samkv. reglum þessum. 

8. gr. 
Lögtak má gera fyrir vangoldnum útsvarsgreiðslum samkv. reglum þessum, eftir 

þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir vangoldnum opinberum gjöldum. 

9. gr. 
Bæjarstjórn getur auglýst reglur þessar í dagblöðum bæjarins, auk þess sem 

þær verða birtar í Lögbirtingablaðinu og Stjórnartíðindum, en aðrar tilkynningar 
eða auglýsingar þarf ekki að birta gjaldendum eða kaupgreiðendum út af reglum 
þessum. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar samkvæmt 
lögum nr. 100 30. desember 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til út- 
svarsinnheimtu árið 1944, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og Þirtast til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 17. febrúar 1944. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
  

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 

um skömmtun á kaffibæti. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, sbr. lög nr. 59 7. maí 1940, er 

hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 
Bannað er að selja kaffibæti, nema gegn sérstökum seðlum, sem út eru gefnir 

að tilhlutun ríkisstjórnarinnar eða sérstökum innkaupsleyfum frá skömmtunar- 
skrifstofu ríkisins. 

2. gr. 
Hverjum manni, sem náð hefur 12 ára aldri þegar reglugerð þessi öðlast gildi, 

skal afhentur skömmtunarseðill fyrir 250 gr. af kaffibæti. 
Nánari reglur um fyrirkomulag úthlutunarinnar setur skömmtunarskrifstofa 

ríkisins. 
3. gr. 

Kaffibætisverksmiðjur mega ekki láta af hendi kaffibæti til smásöluverzlana 
eða annarra, nema gegn innkaupsleyfum, sem út eru gefin af skömmtunarskrif- 
stofu ríkisins og er jafnframt óheimilt að láta af hendi hráefni til kaffibætisgerðar. 
Þær skulu og gefa skömmtunarskrifstofunni hvenær sem krafizt er hvers konar 
skýrslur um framleiðslu, birgðir og sölu sína af þessari vöru og hráefni í hana. 

4. gr. 
Smásöluverzlanir skulu senda skönnmtunarskrifstofu ríkisins, svo oft sem hún 

lelur þess þörf, skýrslur um innkaup, sölu og Þirgðir af kaffibæti. 
Enn fremur skulu smásöluverzlanir afhenda hlutaðeigandi úthlutunarstjóra í 

byrjun hvers mánaðar seðla þá, sem afhent hefur verið út á í síðastliðnum mánuði. 
Seðlana sendir svo úthlutunarstjóri til skömmtunarskrifstofunnar, þegar hann hefur 
lokið endurtalningu á þeim. 

= 
5. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins afhendir veitingahúsum, gistihúsum, sjúkra- 
húsum o. þ. h. stofnunum innkaupsleyfi fyrir því magni af kaffibæti, sem þeim 

kann að verða heimilað að. nota. 

6. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, látið 
rannsaka kaffibætisbirgðir framleiðenda og verzlana og hráefnabirgðir fram- 
leiðenda. 

7. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000.00 krónum og skal farið 

með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

8. gr. 
Reglugerð þessi öðlast gildi 1. marz 1944. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 22. febrúar 1944. 

Björn Ólafsson. 
Torfi Jóhannsson.
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HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Patreksfjarðarkauptún. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Patreksfjarðarhöfn takmarkast að vestan af línu, sem hugsast dregin frá Vatn- 

eyrarodda í hásuður. Tvær vörður skulu settar á Vatneyrarodda, og sýni þær 
siefnu þessa. Að sunnan takmarkast höfnin af línu, er hugsast dregin úr Þúfn- 
eyrarodda og myndar rétt horn við áður nefnda línu. Að norðan og austan tak- 
markast höfnin af strandlengjunni milli endapunkta áður greindra lína. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

9 2. gr. 
Hreppsnefnd Patrekshrepps hefur á hendi stjórn hafnarmála, en hafnarnefnd 

fer með framkvæmd þeirra í umboði hreppsnefndar. Hafnarnefnd skal skipuð 
þremur mönnum, sem hreppsnefnd kýs til fjögra ára í senn, að afstöðnum hrepps- 
nefndarkosningum. Hreppsnefnd ákveður hver skuli vera formaður hafnarnefndar, 

og er hann jafnframt hafnarstjóri. Að öðru leyti skiptir hafnarnefnd með sér 

verkum. 
Hafnarnefnd hefur eftirlit með höfninni, sér um viðhald og umbætur á henni, 

stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og 
reikningsskil fyrir hönd hreppsnefndar. 

Reikningur hafnarsjóðs skal fylgja hreppsreikningnum og endurskoðast ásamt 

honum. 

TIL KAFLI 

Hafnarsjóður. 

3. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist hafnarsjóður. Í hann renna allar 

tekjur hafnarinnar, sem ákveðnar eru i þessari reglugerð. Hafnarsjóði skal, eftir 
ákvörðun hreppsnefndar, varið í þarfir hafnarinnar, til greiðslu á kostnaði við 
stjórn hennar, til umbóta á henni, til byggingu hafnarmannvirkja og viðhalds á 

þeim, og til kaupa á landi í þarfir hafnarinnar. 
Óheimilt er að nota fé hafnarsjóðs til annarra fyrirtækja hreppsins, eða binda 

það í lánum til þeirra. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

4. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei leggjast svo 
á höfninni að þau tálmi affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert skipti skyld 
að hlýða boðum hafnarstjóra eða starfsmanna hafnarinnar um það, hvar þau megi 

liggja eða leggjast. 
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16 Aldrei mega nein skip liggja svo nærri bryggju, að eigi sé nægilegt pláss fyrir 
18. febr. önnur skip að komast að eða frá. Skipum eða bátum má ekki leggja svo, að það 

hindri eða tefji umferð um höfnina. 
Nú tregðast eigandi við að hlýða boðum hafnarstjóra eða starfsmanna hafn- 

arinnar, um að flytja skip sitt, bát eða strengi á höfninni og getur þá hafnarstjóri 
látið gera það á kostnað og ábyrgð eiganda. 

  

K or 5. gr. 
I hverju skipi, að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar til 

að liggja mannlaus í lægi hafnarinnar, — skal jafnan vera einn maður að minnsta 
kosti, er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og látið framkvæma 

þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð 
þessari. ' 

6. gr. 
Ekki må festa skip vid bålvirki eda bryggju nema vid festarhringa eda festar- 

stólpana. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á 
bryggjunni eða bólvirkinu. Þyki þess eigi nægilega sætt, má krefjast að bætt sé 
úr því tafarlaust. Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og virkis, eða bryggju, 
ef krafizt er. 

7. gr. 
Gufuskip eða önnur vélskip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli, að 

öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum standi hætta af því. 
Ekki má hleypa vatni á bryggju eða bólvirki að óþörfu. 

8. gr. 
Ef skip lendir á grynningu eða sekkur þar, sem það að áliti hafnarnefndar 

tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burtu svo fljótt sem auðið er. 
Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á kostnað eiganda, og 
er honum heimilt, að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 

Hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

9. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem fyrir eru, og 

ekki fylla upp eða dýpka út frá landi, nema hreppsnefnd hafi veitt samþykki sitt 
til þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar. Skjóta má úrskurði hreppsnefndar 
undir úrskurð stjórnarráðsins. Sá, sem fengið hefur leyfi til að gera slík mannvirki, 
skal halda því svo vel við, að engin hætta stafi af því. Brot gegn því varða sektum 
trá 20 til 500 krónum, og hafnarnefnd getur látið nema burt mannvirkið á kostn- 
að eiganda 

„10. gr. 
Við bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar, 

hafa skip rétt til að leggjast að í sömu röð og þau koma inn og sækja um það, þó 
skulu skip, sem sigla eftir fastri áætlun, hafa forgangsrétt næst eiganda. 

11. gr. 
Við hverja bryggju einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætlað að leggj- 

ast að, skal vera umsjónarmaður, er hafnarnefnd tekur gildan,
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. 12. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunarhringi o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum, 
er hafnarnefnd setur á hverjum tíma, og gilda jafnt fyrir allar bryggjur og upp- 
fyllingar innan hafnarinnar. 

VI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

13. gr. 

Hafnarnefnd sér um, að sætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er 
öllum skylt að hlýða boði hennar og banni og enn fremur annarra þeirra starfs- 
manna, er hún setur til að gæta reglu. Þyki einhverjum sér óréttur ger, getur hann 
kært það fyrir hreppstjóra eða sýslumanni, en skipun hafnarnefndar eða starfs- 

manna hafnarinnar ber að hlýða tafarlaust. Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta 
allrar kurteisi í starfi sínu. 

14. gr. 
Öll skot við höfnina og á henni eru stranglega bönnuð, og sérstaklega skal 

sæta þess, að skot og fugladráp frá skipum og bátum á höfninni eða úr landi eigi 
sér ekki stað. 

15. gr. 
Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljóss í skipum á höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema í eldavélum skips- 
ins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, 
sem unnið er að fermingu þeirra eða affermingu. Åliti hafnarnefnd að hætta geti 
stafað af fermingu eða affermingu eldfimrar vöru, er henni heimilt að stöðva verkið 
unz gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

VIL KAFLI 

Hafnargjöld. 

16. gr. 
Öll skip og bátar, sem mæld eru til lestatals, skulu greiða hafnargjald í hvert 

skipti, er þau koma á Patreksfjarðarhöfn og hafa eitthvað samband við land. Þó 

með þeim undantekningum, er síðar segir. 
Undanþegin hafnargjaldi eru herskip, varðskip, skip, sem hafa skírteini sem 

skemmtiferðaskip, skip, sem gerð eru út til vísindarannsókna, skip, sem leita hafnar 
vegna óveðurs, en hafa ekkert samband við land. 

Hafnargjöld greiðast af nettóstærð skipa. Hálf smálest telst sem heil, en minna 
hroti er sleppt. 

17. gr. 

a. Öll aðkomuskip, 12 smálestir brúttó eða stærri, skulu greiða í lestagjald 10 
aura af hverri smálest. Lægsta gjald skal þó vera 5 krónur. Íslenzk strand- 
ferða- og millilandaskip, sem á venjulegum tima sigla eftir föstum auglýstum 
áætlunum, greiða þó aldrei meira en 50 aura af nettósmálest á ári. 

bh. Aðkomubátar minni en 12 smálestir brúttó, skulu greiða i lestagjald 2 krónur 
í hvert sinn. 

c, Þilskip, sem eru eign manna búsettra á Patreksfirði, skulu greiða lestagjald 
einu sinni á ári. Eina krónu af hverri smálest, með gjalddaga 1. október, Minnsta 

gjald skal þó vera 15 krónur, 
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d. Opnir vélbátar greiða 5 krónur á ári, með gjalddaga 1. október. Allir aðrir 
bátar greiða 2 krónur á ári, með sama gjalddaga. 

18. gr. 
Þilskip, sem lagt er við föst legugögn á Patreksfjarðarhöfn, skulu greiða fyrir 

það aukalega kr. 15.á ári, með gjalddaga 1. október. Opnir bátar, með eða án vélar, 
greiði fyrir það 5 krónur á ári, með sama gjalddaga. 

19. gr. 
Heimilt er hafnarnefnd að semja við báta og skip undir 60 brúttósmálestum, 

sem oft eiga erindi á höfnina, að greiða hafnargjald einu sinni á ári 

20. gr. 
Vörugjald skal greiða af öllum vörum, svo og lifandi skenpum, sem fermdar 

eru eða affermdar á Patreksfjarðarhöfn, með þeim undantekningum, sem um getur 
hér á eftir. 

Fyrir vörur, sem samkvæmt farmskírteini skipa, eru ákveðnar til umhleðslu, 
og eiga því ekki að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft gjald. 

Af vörum, sem settar eru á land, og eiga að fara aftur með sama skipi, enda 
sé það ákveðið samkvæmt farmskrá skipsins, greiðist ekkert gjald. 

21. gr. 
Þessar vörur eru algerlega undanþegnar vörugjaldi: 

a. Vistir og aðrar nauðsynjar til skipa og báta, fluttar úr landi. 
bh. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningur. 

Hey, sem íbúar Patrekshrepps hafa aflað eða látið afla. 

d. Ný mjólk og ílát, er henni fylgja. 

22. gr. 
Vörugjald skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Brot úr gjaldein- 

ingu telst heil gjaldeining. Fara skal eftir farmskrá skips við útreikning vörugjalds, 
og er skipstjóri skyldur til að láta hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar í té afrit 
af farmskrá skips síns. Sé engin farmskrá, skal skipstjóri eða formaður báts gefa 
drengskaparvottorð um vörumagn, sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki 
hafnarnefnd eða umboðsmanni hennar ástæða til, getur hún hvenær sem er, látið 
ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hentugast þykir. Reynist vörumagnið meira 
en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef fleiri en ein vörutegund eru í sömu 
sendingu, skal reikna vörugjald eftir þeirri tegund, sem hæst gjald skal greiða af 
samkvæmt eftirfarandi gjaldskrá. 

ÍS 

23. gr. 

Vörugjaldskrá. 

Vörugjald skal greiða af inn- og útfluttum vörum, sem hér segir (sbr. þó 20. 
og 21. gr.); 

1. flokkur. Kol, salt, sement og hey: 15 aura fyrir hver 100 kg. 
— Steinolía, benzin og jarðolíur: 20 aurar fyrir hverja heila tunnu. 
— Smurningsoliur alls konar: 50 aurar fyrir hverja heila tunnu. 
— Tómar tunnur upp- eða óuppsettar: 5 aurar fyrir hverja. 
— Timbur: 4 aurar fyrir hvert teningsfet. 
-— Þurr bein: 15 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Þurr fiskur: 25 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Saltfiskur: 15 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Frystur fiskur; 40 aurar fyrir hver 100 kg. S
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10. flokkur. Nýr fiskur, slægður: 10 aurar fyrir hver 100 kg. 

11. — Nýr flatfiskur, slægður: 40 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Blaut bein: 2 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Kjöt, saltað: 80 aurar fyrir hverja heila tunnu. 
— Kindakjåt, nytt: 12 aurar fyrir hvern kropp. 
— Kindakjåt, fredid: 15 aurar fyrir hvern kropp. 
— Beitufiskur, frosinn: 25 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Ul: 40 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Gærur: 3 aurar fyrir hvert bindi (ca. 7 kg). 
— Aðrar húðir og skinn, saltað: 50 aurar fyrir hver 100 kg. 
— Hestar og nautgripir: 100 aurar fyrir hvern grip. 
— Saudfé, geitfé og svin: 25 aurar fyrir hvert stykki. 
— Alifuglar: 5 aurar fyrir hvern fugl. 
— Loddyr: 50 aurar fyrir hvert dyr. 
— Bátar og bifreiðar: 5 krónur fyrir hvert stykki. 
— Lýsi: 25 aurar fyrir hvert fat. 
— Tóbak og sælgætisvörur: 25 aurar fyrir hver 10 kg. 
— Vefnaðarvörur, aðrar en hessian: 15 aurar fyrir hver 100 kg. 

Aðrar vörur, sem reiknast eftir þyngd: 50 aurar fyrir hver 100 kg, 
þó 25 aurar fyrir hvert einstakt stykki, nái það ekki 25 kg þunga. 
Aðrar vörur, sem reiknast eftir rúmmáli: 8 aurar fyrir hvert tenings- 
fet. 

VINI. KAFLI 

Um bryggjugjald. 

24. gr. 
1. Gjöld af bryggju hafnarsjóðs. 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða að skipi, sem liggur við bryggju, skal 
greiða bryggjugjald miðað við nettóstærð skipsins. Gjaldið skal greiða fyrir hverj- 
ar 24 klst. eða minna. Varðskip eru þó undanþegin bryggjugjaldi. 

ad. 

b. 

C. 

d. 

Gjöldin greiðast sem hér segir: 
Af öllum skipum 15 smálestir brúttó eða stærri, greiðist 8 aurar af hverri 
nettó smálest. Minnsta gjald skal þó vera tvær krónur. 
Af öllum aðkomubátum undir 15 smálestum brúttó greiðist 1 kr. 
Bátar, heimilisfastir á Patreksfirði, 5 til 15 smálestir brúttó, greiði 30 krónur 

á ári, með gjalddaga 1. okt. 
Minni bátar, heimilisfastir á Patreksfirði, greiði 5 krónur á ári, með sama 
gjalddaga. 
Heimilt er hafnarnefnd að semja við aðkomubáta, 15 smálestir brúttó eða 

minni, um fast árgjald. 

25. gr. 
2. Gjald af bryggjum og geymsluskipum einstakra manna og félaga. 

Bryggjueigendur greiða ekkert gjald af sínum eigin skipum. 

26. gr. 
3. Fyrir að leggja skipi í fjöru o. fl. 

Fyrir að leggja skipi í fjöru hafnarinnar til hreinsunar eða aðgerða, skal 
greiða 5 aura af hverri nettó smálest skipsins fyrir hvern sólarhring eða hluta úr 
sólarhring, þó aldrei minna en 2 krónur. 

Undanþegin þessu gjaldi eru skip, sem heima eiga á Patreksfirði.
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27. gr. - 
Fyrir kjölfestu, tekna í landi hafnarinnar, greiðist gjald, sem hafnarnefnd 

ákveður í hvert sinn. 

IX. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

28. gr. 
Hafnargjaldkeri sér um innheimtu allra hafnargjalda og skal greiða gjöldin 

á skrifstofu hans. 

29. gr. 
Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu allra hafnar- og bryggjugjalda, 

sem innheimta skal samkvæmt reglugerð þessari. Ef enginn skipstjóri eða for- 
maður er á skipi, ber eigandi ábyrgð á greiðslu gjalda þessara. Hafnarsjóður hefur 
haldsrétt á skipinu unz gjöldin eru greidd. 

Að svo miklu leyti, sem ekki eru í reglugerð þessari ákveðnir fastir gjald- 
dagar á gjöldum þessum, skal greiða þau áður en skipið fer burtu úr höfninni. 

30. gr. 
Vörugjald það, er um getur í 20. til 23. gr., greiði eigandi vörunnar eða um- 

buðsmaður hans. Hafnarsjóður hefur haldsrétt á vörunum unz gjaldið er greitt. 
Skipstjóri eða formaður ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess, er um getur í 20. gr. 
Sendandi ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess af útfluttum vörum, er um getur 

i 23. gr. Viðtakandi ber ábyrgð á greiðslu gjalds þess, er um getur í 23. gr., af inn- 
fluttum vörum. 

Auglýstar skipaafgreiðslur skulu standa skil á gjöldum þessum til hafnar- 
sjóðs af vörum þeim, sem um þær fara. 

Ef skip eða bátur hefur ekki farm sinn skráðan, ber skipstjóri eða formaður 
ábyrgð á greiðslu vörugjaldanna. 

Vörugjald fellur í gjalddaga við fermingu eða affermingu vörunnar. 

31. gr. 
Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki. 

X. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

. 32. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 
Ef samningum verður ekki við komið, um skaðabætur fyrir skemmdir á höfn- 

inni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, skulu þær ákveðnar af þremur óvilhöll- 
um, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfir- 
mats, en gera skal það áður en einn mánuður er liðinn frá því að matsgerð er 
lokið. Yfirmat skal fram fara af fimm óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostn- 
aðinn við yfirmat greiðir sá, er þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki 
breytt meir en nemi 10% af hinni ákveðnu skaðabótaupphæð. Að öðrum kosti 
greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 

33. gr. . 
Enginn, sem bakad hefur sér refsingu eda skadabåtaskyldu fyrir brot å reglu- 

gerð þessari, má fara burt úr höfninni meðan mål hans er óútkljáð, nema hann 
setji tryggingu, er hafnarnefnd tekur gilda.
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34. gr. 16 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20 til 1000 krónum, nema þyngri 18. febr. 

refsing liggi við samkvæmt lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð Patreksfjarðar- 
kauptúns. 

35. gr. 
Með mål út af brotum á reglugerð þessari skal fara sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 67 4. júlí 1942, til þess 
að öðlast gildi 1. marz 1944 og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli 

Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð nr. 18 9. janúar 1939. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 18. febrúar 1944. 

Vilhjálmur Þór. nn 
Páll Pálmason. 

  

  

REIKNINGUR 17 

yfir tekjur og gjöld hins Almenna kirkjusjóðs Íslands árið 1943. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun (Stjtíð. 1943, Þls. 19) 2...0002000 000. kr. 580686.62 
2. Innlög á árinu ..............0 0... —-  57065.18 
3. Vextir á árinu: 

a. Af lánum ..........0000 00. nr kr. 11825.92 
b. — verðbréfum .........000000 000... — 11720.40 
„— 1 í banka .....0.00000 00. 0. — — 8464.32 c innstæðu í banka 3 — 97010.64 

4. Endurgreitt af lánum .........0000.. 0000 A —  29447.59 
5. Til jafnaðar við gjaldlið 2 ...............0..00.. 0. sena —-  18500.00 
6. Til jafnaðar við gjaldlið 4 ...........0.....00.000 ne —- 35683.27 

Kr. 748393.30 

Gjöld: 
1. Úttekið af inneignum ........0.0000..0.0.0.. FI kr.  9145.56 
2. Lán veitt á árinu ............2020200000s0r rr — 18500.00 
3. Kostnaðarreikningur ............2.0000..00 sn sn —  4183.70 
4. Vaxtaafgangur .....2...0..20200.00.0 enn — 35683.27 
5. Til jafnaðar við tekjulið Br —  29447.59 

6. Eign í árslok: 
a. Í lánum kirkna .........0..0000n nn kr. 253968.98 
b. Í skuldabréfum .........00000000 0... -— 249230.00 
c. Í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands ........ — 148234.20 

— 651433.18 

Kr. 748393.30 

  

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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SKÝRSLA 
um eign kirkna í hinum Almenna kirkjusjóði Íslands árið 1943. 

Eign í árs- . DL. Vextir Eign i års- 

Kirkjur lok 1942. | Jagtinn,  Tekid åt | á sj lok 1943 

Kr. au. Kr. au. | Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

N.-Múlaprófastsdæmi: 

1. Skeggjastaðakirkja 3946.89 » » | 118.41 4065.30 
2. Hofteigskirkja ...... 3475.63 » 300.00 | 95.27 3270.90 
3. Kirkjubæjarkirkja ... 9637.43 » » | 289.12 9926.55 
4. Hjaltastaðarkirkja ... 2470.41 » » | 74,11 2544.52 
5. Eiðakirkja .......... 1312.24 » » | 39.38 1351.62 
6. Ásskirkja í Fellum .. 7575.51 | 116.90 „| 22815 7920.56 
7. Valþjófsstaðarkirkja . 3520.53 32.35 » 105.86 3658.74 
8. Hofskirkja i V.f. .... 2529.85 » | » | 75.90 2605.75 
9. Sleðbrjótskirkja ..... 116.28 „ » | 3.49 119.77 

S.-Múlaprófastsdæmi: 

10. Vallaneskirkja ...... 7.77 „ » 0.23 8.00 
11. Þingmúlakirkja ..... 1470.64 » » 44,12 1514.76 
12. Klippstadarkirkja .... 787.90 » » 23.64 811.54 
13. Vestdalseyrarkirkja 33.80 » » 1.01 34.81 
14. Mjoafjardarkirkja ... 2.45 DM „ » 2.45 
15. Neskirkja í Nordf. .. 18.26 » » 0.55 18.81 
16. Stodvarkirkja ....... 17.51 » » 0.53 18.04 
17. Eydalakirkja ........ 10957.13 » » 328.71 11285.84 
18. Hofskirkja í Álftaf. 578.01 » » 17.34 595.35 
19. Kolfreyjustaðark. 412.83 „ „ 12.38 425.21 

A.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

20. Stafafellskirkja ...... 3878.26 | » » 116.35 3994.61 
21. Einholtskirkja ...... 1.24 | » » » | 1.24 
22. Kålfafellsstadarkirkja 70.99 » Dj 2.13 73.12 
23. Hofskirkja í Öræfum 9451.73 » „| 283.55 9735.28 

| 

V.-Skaftafellsprófastsdæmi: 

24. Prestsbakkakirkja ... 6040.77 „ » 181.22 6221.99 
25. Reyniskirkja ........ 624.95 1500.00 » 48.75 2173.70 

26. Grafarkirkja ........ 2620.81 » » | 78.62 2699.43 
27. Kålfafellskirkja ..... 1902.01 270.00 | » | 57.73 2229.74 
28. Skeidflatarkirkja .... 108.26 » ”» | 3.25 | 111.51 
29. Langholtskirkja ..... 7140.91 » „| 214,23 | 7355.14    
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Eign í árs- | Lagt i Tekið út Vextir Eign í árs- 

Kirkjur lok 1942 | 80 Inn es á árinu lok 1948 

Kr. au. Kr. au Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Rangárvallaprófastsdæmi: 

30. Stórólfshvolskirkja .. 37.92 150.00 » 2.64 " 190.56 
31. Oddakirkja .......... 69.09 » » 2.07 71.16 
32. Kálfholtskirkja ...... 104.47 #0 » 3.13 107.60 
33. Krosskirkja ......... 2643 58 200.00 » 81.31 2924.89 
34. Ásólfsskálakirkja .... 21.78 „ » 0.65 22.43 
35. Eyvindarhólakirkja .. 5526.09 ð)) » 165.78 5691.87 
36. Breiðabólstaðark. .... 29.08 „ » 0.87 29.95 
37. Skarðskirkja ........ 671.10 326.80 » 25.03 1022.93 
38. Landakirkja i Vestm. 19.35 » » 0.58 19.93 
39. Stóradalskirkja ...... 204.77 600.00 » 13.64 818.41 
40. Keldnakirkja  (Bygg- NERE, 

ingarsjóður) ........ 1000.00 » » 30.00 1030.00 

Árnessprófastsdæmi: 

41. Mosfellskirkja í Grn.. 1611.46 » » 48.34 1659.80 
42. Pingvallakirkja ..... 938.30 » » 28.15 966.45 
43. Strandarkirkja ...... 247315.15 | 27248.74 257.50 7135.79 | 282042.18 
44. Haukadalskirkja 157.09 „ „ 4.71 „161.80 
45. Gaulverjabæjark. .... 182.94 » » 5.49 188.43 
46. Hraungerðiskirkja ... 27.19| 1000.00 „ „15.72 1042.91 
47. Stokkseyrarkirkja ... 3115.00| 1000.00 » 115.95 4230.95 
48. Ólafsvallakirkja ..... 809.43 200.00 » 28.28 1037.71 
49. Miðdalskirkja ..... … 126.99 75.00 » 4.93 |.… 206.92 
50. Eyrarbakkakirkja 984.08 » » . 29.52 1013.60 
51. Kotstrandarkirkja 43.21 ið) » 1.30 44.51 

Kjalarnessprófastsdæmi: 

52. Grindavíkurkirkja ... 2027.88 | 1000.00 » 65.84 |. .; 3093.72 
53. Brautarholtskirkja 243.03 HD) » 7.29 250.32 

54. Reynivallakirkja 2967.24 H » 89.02 3056.26 
55. Lágafellskirkja ..... 29,26 » » > 0.89 30.14 
56. Njarðvíkurkirkja .... 56.54 » » 1.70 58.24 
57. Útskálakirkja ....... 8.47 » » - 0.25 - 8.72 
58. Hvalsneskirkja ...... 1032.08| -. ið) » 30.96 1063.04 
59. Kålfatjarnarkirkja ... „| -3000.00 » 75.00 3075.00 

Borgarfjarðarprófastsd.: þa 

60. Saurbæjarkirkja ..... 1765.65 » » 52,97 1818.62 

61. Hallgrímsk. í Saurbæ . 38683.26 | 2569.01 „ 1192.65 42444.92 
62. Reykoltskirkja ....... 3850.64 » » 115.52. "3966.16 
63. Lundarkirkja ........ 11.80 » ” 0.35. 12.15 
64, Bæjarkirkja ......... 42.63 DD » 1.28. 43.91 
65. Gilsbakkakirkja ..... 612.25 » » 18.37.. 630.62 
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Eign í árs- . . Vextir Eign í árs- 

Kirkjur lok 1942 Lagt inn Tekið út á árinu lok 1943 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Mýraprófastsdæmi: 

66. Stafholtskirkja ...... 12153.00 » » 364.59 12517.59 
67. Síðumúlakirkja ...... 69.48 » » 2.08 71.56 
68. Hvammskirkja ...... 2601.40 » » 78.04 2679.44 
69. Borgarkirkja ........ 3387.81 » » 101.63 3489.44 
70. Álftártungukirkja .... 314.64 » » 9.44 324.08 
71. Kirkjusj. Borgarness . 5382.00 » » 161.46 4543.46 

Snæfellsnesprófastsdæmi: 

72. Breiðabólsstaðarkirkja 1947.73 » » 58.43 2006.16 
73. Narfeyrarkirkja ..... 815.12 » » 24.45 839.57 
74. Ytri-Raudamelskirkja 925.71 » » 27.77 953.48 
75. Kolbeinsstadakirkja 4.84 » » » 4.84 
76. Kirkjusj. Kviabryggju 6589.78 » » 197.69 6787.47 
77. Setbergskirkja ....... » 400.00 » 9.00 409.00 

Dalaprófastsdæmi: 

78. Stóra-Vatnshornsk. .. 23.58 » » 0.71 24.29 
79. Snóksdalskirkja ..... 4523.90 » » 135.72 4659.62 
80. Hvammskirkja ...... 42.15 » » 1.26 43.41 

81. Staðarhólskirkja ..... 211.14 » » 6.33 217.47 

Barðastrandarprófastsd.: 

82. Selárdalskirkja ...... 72.26 » » 2.17 74.43 
83. Saudlauksdalskirkja . 4499.71 » » 134.99 4634.70 
84. Staðark. á Reykjanesi 1299.92 28.68 » 39.32 1367.92 
85. Flateyjarkirkja ...... 366.92 » 320.06 6.21 53.07 
86. Gufudalskirkja ...... 1179.81 » » 35.39 1215.20 
87.. Brjånslækjarkirkja .. 18.68 » » 0.56 19.24 
88. Reykhólakirkja ...... 1326.33 „ » 39.79 1366.12 
89. Stóra-Laugardalsk. 211.14 100.00 „ 6.58 317.72 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi: 

90. Holtsk. í Önundarf. 749.27 „ » 22.48 771.75 
91. Mýrakirkja .......... 3292.86 2600.00 „ 98.79 5991.65 
92. Sæbólskirkja ....... 2.35 400.00 „ 6.07 408.42 
93. Staðark. í Súg.f. ... 104.73 » » 3.14 107.87 
94. Hraunskirkja ...... 2259.65 » » 67.79 2327.44 
95. Núpskirkja ....... 1508.75 > | " 1468.00 19.62 60.37 

N.-Ísafjarðarprófastsdæmi : 

96. Ísafjarðarkirkja ..... 8950.28 ' 10000.00 » 468.51 19418.79 
97. Vatnsfjardarkirkja ... » 400.00 » » 400.00 
98. Melgraseyrarkirkja .. » | 100.00 » 1.25 101.25
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Eign í árs- | FE DVN Vextir Eign i års- 

Kirkjur lok 1942 | Ísl inn | Tekið åt | á årinu | lok 1943 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

Strandaprófastsdæmi: 

99. Staðark. í Stgrf. .... 6612.50 » » 198.37 6810.87 
100. Prestsbakkak. ...... 3609.30 » » 108.28 3717.58 
101. Stadark. i Hrf. ..... 1745.71 » » 52.37 1798.08 
102. Årnesskirkja ...…. 5111.45 » » 153.34 5264.79 
103. Ospakseyrark. ...... 14.03 » » 0.42 14.45 

Húnavatnsprófastsdæmi: 

104. Staðarbakkakirkja .. 70.22 » » 2.11 72.33 
105. Melstadarkirkja . 5411.69 » 5400.00 122.64 134.33 

106. Hofskirkja å Skg. .. 1732.72 » » 51.98 1784.70 
107. Bergsstadakirkja .... 253.50 200.00 » 7.60 461.10 
108. Håskuldsstadak. 2418.92 » » 72.57 2491.57 
109. Efranupskirkja ..... 28.20 » » 0.85 29.05 
110. Blönduósskirkja .... 447.10 552.90 » 24,47 1024.47 
111. Spåkonufellskirkja 19.43 » » 0.58 20.01 
112. Tjarnarkirkja å Vn. 3.94 » » » 3.94 

113. Auðkúlukirkja ..... 1731.86 » » 51.96 1783.82 

Skagafjarðarprófastsdæmi: 

114. Sauðárkrókskirkja 1820.79 | » » 54.62 1875.41 
115. Ripurkirkja ........ 12.04 » » 0.36 12.40 
116. Glaumbæjarkirkja .. 15.60 » » 0.47 16.07 
117. Mælifellskirkja ..... 17.17 » » 0.52 17.69 
118. Barðskirkja ........ 4766.05 » „| 142.98 4909.03 
119. Hólakirkja ......... 112.32 » » | 3.37 115.69 
120. Goddalakirkja ...... 1634.21 300.00 » 52.78 1986.99 
121. Miklabæjarkirkja 1813.97 » » 54,42 1868.39 
122. Flugumyrarkirkja .. 28.88 » » | 0.87 29.75 
123. Ketukirkja ......... 1105.00 » » 33.15 1138.15 
124. Viðvíkurkirkja ..... 1019.90 » » 30.60 1050.50 
125. Hvammskirkja i L.d. 570.81 | » | 17.12 587.93 
126. Knappsstaðakirkja .. 493.38 | » » | 14.80 508.18 
127. Fellskirkja i SI. .... 11,20 » » 0.34 | 11.54 

Eyjafjarðarprófastsdæmi: | 

128. Grimseyjarkirkja ... 32.75 | » | » 0.98 33.73 
129. Glæsibæjarkirkja 216.00 » » 6.48 222.48 
130. Kaupangskirkja 10.39 » » 0.31 10.70 
131. Saurbæjarkirkja .... 7533.15 | » » 225.99 7759.14 
132. Munkaþverárkirkja . | 14894.29 | » 1400.00 430,83 13925.12 
133. Lögmannshlíðark. 184.69 | » » 5,54 190.23 
134. Bægisårkirkja ...... 182.54 | 100.00 » 6.48 289.02 
135. Vallakirkja ........ 47.72 | » » 1,43 49,15 
136. Tjarnarkirkja ...... 15.22 | » » 0.46 15,68   
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| Eign í árs- . RN Vextir Eign í árs- 
Kirkjur lok 1942 | ÍAgtinn | Tekiðút | á áin, | lok 1943 

Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. Kr. au. 

137. Stærri-Árskógsk. ... 0.63 » » » 0.63 
138. Möðruvallak. i Hörg. „| 2350.00 » 29.38 2379.38 

S.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

139. Laufáskirkja ....... 990.98 » » 29.73 1020.71 
140. Hålskirkja ......... 1136.82 » » 34.10 1170.92 
141. Poroddsstadarkirkja 292.71 » » 8.78 301.49 
142. Skutustadakirkja 76.10 » » 2.28 78.38 
143. Bretíingsstaðak. .... 1083.60 244.80 „ 33.73 1362.13 
144. Tllugastaðakirkja 16.00 » » 0.48 16.48 
145. Grenjadarstadark, 5140.54 » » 154.22 5294,76 
146. Grenivikurkirkja ... 2002.80 » » 60.08 2062.88 

147. Þönglabakkakirkja . 2836.65 » » 85.10 2921.75 
148. Neskirkja i Adaldal . 228.29 » » 6.85 235.14 

N.-Þingeyjarprófastsdæmi: 

149. Skinnastaðarkirkja 1202.84 » » 36.09 1238.93 
150. Presthålakirkja 110.39 » » 3.31 113.70 

151. Åsmundarstadarkirkja 1.19 » » » 1.19 
152. Svalbardskirkja 7095.40 » » 212.86 7308.26 
153. Vidirhålskirkja 1.38 » » » 1.38 
154. Saudaneskirkja ..... 145.54 » » 4.37 149.91 

Samtals |550625.24 | 57065.18 9145.56 | 17205.05 | 615749.91 

Athugasemd. 

Sé vaxtaafgangsupphædinni, kr. 35683.27, bætt vid ofangreinda upphæd, kr. 
615749.91, verður eign sjóðsins i árslok, eins og segir í adalreikningnum, kr. 651433.18. 

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson.



Stjórnartíðindi 1944, B. 2. 25 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 11. tbl. Lögbirtingablaðsins 

1944, um endurnýjun ferðaskírteina skipa samkvæmt boði brezku 

flotastjórnarinnar. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni, að nauðsynlegt sé, 
að öll íslenzk skip, 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hægt er 
eftir 1. marz 1944 ferðaskirteini þau, sem um ræðir i tilkynningu ríkisstjórnar- 
innar, dags. 7. marz 1941. 

Skirteini þessi verða afgreidd sem hér segir: 
Í Reykjavík hjá brezka aðalkonsúlnum, á Akureyri hjá brezka vice-konsúln- 

um, á Seyðisfirði hjá brezku flotastjórninni og í Vestmannaeyjum hjá brezka vice- 
konsúlnum. 

REGLUGERÐ 

um styrkveitingar til sjúklinga með alvarlega, langvinna sjúkdóma. 

1. gr. 

Auk sjúklinga, sem haldnir eru berklaveiki, holdsveiki, kynsjúkdómi og geð- 
veiki, svo og fávita, ofdrykkjumanna og eiturlyfjaneytenda, koma til greina við styrk- 
veitingar samkvæmt 1. tölulið 1. greinar laga nr. 78 23. júní 1936 sjúklingar, sem 
haldnir eru öðrum alvarlegum, langvinnum sjúkdómi, enda sé sjúkdómurinn í eðli 
sínu langvinnur (kroniskur) og komið hafi í ljós eða fastlega megi gera ráð fyrir, 
að hlutaðeigandi sjúklingur þarfnist sér til lækningar sjúkrahúsvistar misserum 
saman, eða síendurtekinnar sjúkrahúsvistar árum saman. Elli og sjúkdómar þeir, 
er almennt teljast til ellikramar, koma hér ekki til greina. 

2. gr. 
Sjúkdómar í eðli sínu langvinnir teljast í þessu sambandi meðal annarra: 
Mænusótt með tilliti til eftirstöðva hennar. 

Heilaæxli. 
Aðrir lífshættulegir sjúkdómar, sem þarfnast aðgerða, er leita verður út úr 

landinu. 
4. Sykursýki. 
5. Mergruni (anaemia perniciosa). 

S
e
 

No
 

må
 

3. gr. 
Nu er sjúklingur úrskurðaður styrkhæfur samkvæmt ákvæðum laga nr. 78 23. 

júní 1936, sbr. lög nr. 92 16. desember 1943, um breyting á þeim lögum, og á þá sjúkl- 
ingurinn rétt á styrk samkvæmt ákvæðum 4. greinar hinna fyrr nefndu laga einnig 
til að standast kostnað af nauðsynlegri sjúkrahúss- eða hælisvist á næstliðnum tveim- 
ur árum, að frádregnum kostnaði af fimm fyrstu vikunum, er þeir eiga í hlut, sem 

skyldutryggðir eru í sjúkrasamlagi. Endurgreiðsla sjúkrahúss- eða hæliskostnaðar, 
sem á hefur fallið fyrir þann tíma, er lög nr. 92 16. desember 1943 gengu í gildi, kem- 
ur þó ekki til greina, en rétt er að taka tillit til þeirrar sjúkrahúss- eða hælisvistar, 
þegar ákveðið er, hvenær styrkveiting skuli hefjast. 

4 

1944 

18 
28. febr. 

19 
25. febr.
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19 Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 16. desember 1943, um breyting 
25. febr. á lögum nr. 78 23. júní 1936, um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla, til að 

öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 25. febrúar 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Gunnl. E. Briem. 

20 AUGLÝSING 

29. febr. um breyting á reglugerð fyrir vatnsveitu Ísafjarðarkaupstaðar, nr. 15 
13. janúar 1941. 

Í 6. gr. reglugerðarinnar í stað orðanna „1. júlí“ komi: 1. april. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Ísafjarðarkaupstaðar hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að 
öðlast þegar gildi. 

Félagsmálaráðuneytið, 29. febrúar 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 

21 REGLUGERÐ 
ð. marz 

um skipun slökkviliðs og brunamála í Bolungavík. 

I. KAFLI 

Um skipun brunamálanefndar og verksvið hennar. 

1. gr. 
Yfirstjórn brunamála í kauptúninu skal falin þriggja manna nefnd og eiga sæti i 

henni oddviti hreppsnefndar, sem er formaður nefndarinnar, slökkviliðsstjóri og 
einn maður sem hreppsnefndin kýs til fjögurra ára í senn. 

Brunamálanefnd skal hafa á hendi, undir umsjón hreppsnefndar, eftirlit með, 
að fyrrmælum laga um brunamál og reglugerðar þessarar sé i einu og öllu fram- 
fylgt, nema sérstaklega heyri beinlínis undir verksvið hreppstjóra eða slökkviliðs- 
stjóra. 

TI. KAFLI 

Hver slökkvitæki kauptúnið skuli eiga og viðhald þeirra. 

2. gr. 
Bolungavíkurkauptúni er skylt að eiga í nothæfu ástandi að minnsta kosti þessi 

slökkvitæki og áhöld: 10 brunahana á vatnsleiðslum kauptúnsins, 200 metra slöngur 
með tengslum, 2 brunalúðra, áhaldakerru og áhaldasleða, brunasegl og björgunar- 
segl, auk annarra minni áhalda. 

Áhöldum öllum skal á kostnað sveitarsjóðs haldið vel við. Ef brunamála- 
nefnd þykir ástæða til að auka slökkvitækin eða endurnýja þau, skal hún senda
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hreppsnefnd skriflega tillögu þar um. Áður en hreppsnefnd tekur ákvörðun um 
tillöguna skal leita umsagnar Brunabótafélags Íslands. 

3. gr. 
Öll tæki til brunavarna skulu geymd í slökkvistöðinni. Skal þeim haganlega 

fyrir komið, svo greiður verði gangur að þeim, er á þarf að halda. Lykill að 
slökkvistöðinni skal vera í vörzlum slökkviliðsstjóra, og svo margra úr slökkvi- 
liðinu, sem þurfa þykir. Brunamálanefnd getur ákveðið að geyma 1 lykil í smá- 
skáp með glerloki fyrir, er hangi utan á slökkvistöðinni. Slökkvistöðinni skal haldið 
vel við á kostnað sveitarsjóðs. 

4. gr. 
Slökkviliðsstjóri hefur, undir umsjón brunamálanefndar, eftirlit með slökkvi- 

tækjunum, og ber hann ábyrgð á því, að þau séu fyrir hendi, og að þeim sé vel við 
haldið. Við árslok hver sendir slökkviliðsstjóri brunamálanefnd skrá yfir slökkvi- 
tæki þau, sem til eru, og skal þess jafnframt getið hver slökkvitæki hafi verið keypt 
á árinu og hver hafi gengið úr sér. 

III. KAFLI 

Hver slökkvitæki húseigandi skuli útvega sér, og láta fylgja húsi sínu. 

5. gr. 

Slökkviliðsstjóri skal tryggja slökkviliðinu afnot lausastiga á hæfilega mörgum 
stöðum víðs vegar í kauptúninu, er eldsvoða ber að höndum. 

Hverju timburhúsi, þar sem íbúðarherbergi eru á 2 eða 3 hæðum ofan kjallara, 
skal fylgja nægilega langur krókstjaki og traustur stigi, er sé svo langur, að hann 
nái upp í glugga á efsta íbúðarherbergi hússins. Skal stiginn og krókstjakinn 
seymdur á tilteknum stað, er sé aðgengilegur fyrir slökkviliðið. 

6. gr. 
Brunamálanefnd getur, að fengnu samþykki hreppsnefndar, látið setja í sér- 

hverju húsi, þar sem óvenjuleg eldhætta er (samkomuhús, kvikmyndahús, smíða- 
stofur þar sem eldfim efni eru), slökkvitæki í sambandi við vatnsveitu hússins. 
Húseigandi er skyldur til að viðhalda slíkum slökkvitækjum og endurnýja þau, og 
má ekki nota þau til neins annars en þess að verja eldsvoða eða slökkva eld. 

Brunamálanefnd getur skyldað húseigendur, þar sem óvenjuleg brunahætta er, 
til þess að útvega á eiginn kostnað, og hafa á tilteknum stað í húsinu, slökkviáhöld 
af þeirri gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gild. 

IV. KAFLI 

Skylda borgaranna til þess að gegna slökkviliðsstörfum, og skipum slökkviliðs. 

7. gr. 
Slökkviliðsstjórinn, og í forföllum hans vara-slökkviliðsstjórinn, er yfirmaður 

og stjórnandi alls slökkviliðsins. Auglýsa skal tvisvar árlega (í marz og september) 
á stað, þar sem festar eru upp aðrar sveitarstjórnarauglýsingar, hver sé slökkviliðs- 
stjóri, hvar hann byr, og hverjir séu honum næstir yfirmenn í slökkviliðinu. 
Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri mega aldrei vera báðir burtu úr kaup- 
túninu í senn, nema alveg sérstaklega standi á, og þó því aðeins, að þeir tilkynni 
brettför sína tímanlega, og settur sé slökkviliðsstjóri í þeirra stað á meðan, i sam- 
ráði við brunamálanefnd. 
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8. gr. 
Allir verkfærir karlmenn 20--60 ára að aldri, sem heimilisfastir eru í kaup- 

túninu, að undanskildum presti, læknum, lyfsala og símastjóra, og þeim mönnum, 
sem með læknisvottorði sanna, að þeir fyrir heilsubilun sé ekki færir til vinnu, 
eru skyldir til þjónustu í slökkviliðinu. Mæti svo margir við æfingar eða eldsvoða, 
að eigi sé þörf fyrir alla, skulu þeir elztu ganga fyrir með hvild. 

9. gr. 
Í slökkviliði kauptúnsins skulu að minnsta kosti vera fastráðnir þessir menn: 

Slökkviliðsstjóri, vara-slökkviliðsstjóri, 22 liðsmenn og 2 brunaboðar. 

' 10. gr. 
Hreppsnefnd skipar slökkviliðsstjóra og vara-slökkviliðsstjóra eftir tillögum 

brunamálanefndar, en brunamálanefnd ræður aðra starfsmenn slökkviliðsins eftir 
tillögum slökkviliðsstjóra. Slökkviliðsstjóri getur sagt upp liðsmönnum slökkvi- 
liðsins án nokkurs fyrirvara, ef hann finnur ástæðu til, og ráðið aðra í þeirra 
stað til bráðabirgða, en þó skal hann gera brunamálanefnd grein fyrir brottrekstr- 
inum, og ræður hún síðan menn i stað þeirra, sem vikið hefur verið úr liðinu. Allir 

liðsmenn í slökkviliðinu eru skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra með viku fyrir- 
vara, ef þeir af gildum ástæðum geta ekki gegnt starfi sínu í slökkviliðinu. 

Flokksstjórar skulu skyldir til að tilkynna slökkviliðsstjóra, ef þeir fara burt 
úr kauptúninu daglangt, og lHggur sekt við, ef út af er brugðið. 

11. gr. 
Slökkviliðsstjóri og vara-slökkviliðsstjóri hafa fasta þóknun fyrir starfa sinn, 

eftir nánari ákvörðun hreppsnefndar. Öðrum liðsmönnum slökkviliðsins, svo og 
þeim, er slökkviliðsstjóri kann að kalla til hjálpar, getur hreppsnefnd ákveðið 
greiðslu fyrir vinnu þeirra í þágu slökkviliðsins, samkvæmt gjaldskrá, er hún semur 
í janúar ár hvert. 

Þeir, sem skemma föt sín í þágu slökkviliðsins, eiga rétt á því að fá skemmd- 
irnar endurgoldnar úr sveitarsjóði, eftir mati, nema öðru vísi semjist um. 

12. gr. 
Hreppsnefnd ákveður, eftir tillögum brunamálanefndar, hver einkenni slökkvi- 

liðið skal bera, þegar það er að starfi sínu. 

13. gr. 

Slökkviliðsstjóri stjórnar æfingum slökkviliðsins, og ber ábyrgð á, að ávallt 
séu nógu margir í slökkviliðinu, og það sé vel æft. Þegar eldsvoða her að höndum 
ákveður hann, hvernig slökkviliðinu skuli fyrir komið, og allt hvað gera skuli til 
þess að slökkva eldinn, og varna útbreiðslu hans. Þó má hann ekki rífa niður hús 
til varnar útbreiðslu elds, nema samþykki lögreglustjóra komi til, eða þess, er fer 
með umboð hans við eldsvoðann. Ef slökkviliðsstjóri er forfallaður, gengur vara- 
slökkviliðsstjóri í hans stað, og sé hann heldur ekki viðstaddur, þá hefur yfirstjórn 
á hendi sá af liðsmönnunum, sem slökkviliðsstjóri, í samráði við brunamálanefnd, 

hefur fyrir fram ákveðið til þess. 

14. gr. 
Sérhver slökkviliðsmaður er, að viðlagðri sekt, skyldur til að mæta til æfinga 

og til þess að slökkva eld, þegar hann er til þess kallaður, hvar sem er innan lög- 
sagnarumdæmis kauptúnsins, og hlýða þá í öllum atriðum, öllu því, er yfirmaður
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hans skipar honum. Enginn má heldur án leyfis yfirmanna, yfirgefa eldsvoða áður 
en slökkt er, né slökkviliðsæfingu áður en henni er lokið. 

15. gr. 
Lögreglustjóri, eða umboðsmaður hans, er yfirmaður lögreglusveitar þeirrar, 

er viðhalda skal góðri reglu við eldsvoða og slökkviliðsæfingar. Brunamálanefnd 
kveður í flokk þenna eftir tillögum lögreglustjóra hæfilega marga menn meðal 
þeirra, er skyldir eru til þess að vera í slökkviliðinu. Lögreglustjóri ákveður í sam- 
ráði við slökkviliðsstjóra skipulag lögreglusveitarinnar og starfssvið hvers einstaks 
í henni. Skylt er lögreglusveitinni að halda uppi góðri reglu við eldsvoða og æf- 
ingar, sjá slökkviliðsmönnum fyrir greiðum gangi að eldinum, og annast um að 
engir óviðkomandi menn gangi of nærri húsi því, sem brennur, eða flytji þaðan 

neitt burtu. 
Enn fremur sér lögreglusveitin um bjargaða muni, annast brottflutning og að- 

hjúkrun þeirra, er verða fyrir slysum, vísar burtu eða tekur fasta þá, er sekir verða 
um brot og kærir þá. 

Umferð má banna um götur, þar sem þess þarf með. 

V. KAFLI 

Um vatnstöku, vatnsburð o. fl. 

16. gr. 
Heimilt er að taka vatn til þess að slökkva eld og til æfinga, úr brunnum og 

vatnsbólum hvar sem er. Skylt er sérhverjum húseiganda að leyfa að vatn sé tekið 
úr vatnshönum í húsi hans til að slökkva eld, og má enginn, sem í húsinu er, leggja 
tálmanir fyrir, að slökkviliðið hafi greiðan aðgang að vatnshönum í húsinu. 

Þegar verið er að slökkva eld, er sérhverjum húseiganda skylt að leyfa slökkvi- 
liðinu tálmunarlausan adgang um lóð sína, en fullt endurgjald komi fyrir skemmdir 
ef einhverjar verða. 

Ef hús brennur, er sérhverjum skylt að lána þau tæki, er hann hefur, til þess 
að flytja vatn og tæki slökkviliðsins. Ef tæki, sem hefur verið lánað, skemmist eða 

týnist, skal fullt endurgjald koma fyrir úr sveitarsjóði. 
Meðan verið er að slökkva eld eru bæjarbúar, er vatn taka úr sömu vatnsveitu 

eða brunnum, skyldir að takmarka vatnsnotkun sína sem mest má verða. 

17. gr. 

Það er skylda allra, sem viðstaddir eru eldsvoða, hvort sem þeir eru í slökkvi- 
líðinu eða ekki, að láta í té alla þá aðstoð, sem þeir geta, ef slökkviliðsstjórinn 
krefst þess, og hlýða í öllu fyrirskipunum slökkviliðsstjóra. 

VI. KAFLI 

Um skoðun eldfæra og reykháfa. 

18. gr. 
Reykháfa alla skal hreinsa tvisvar á ári, þó getur hreppsnefnd, eftir tillögum 

brunamálanefndar, ákveðið að hreinsun skuli fara fram oftar, ef sérstakar ástæður 

eru til. Brunamálanefnd skal, eftir fyrirmælum hreppsnefndar, einu sinni á ári 
hverju, láta skoða eldfæri og reykháfa í öllum húsum kauptúnsins, og líta eftir að 
þau séu útbúin lögum samkvæmt, og að reykháfar hafi verið nægilega hreinsaðir, 

svo og að aðgæta hvort púðurbirgðir, sprengiefni eða önnur eldfim og hættuleg efni 

1944 

21 
3. marz



1944 30 

21 séu geymd, sem vera ber samkvæmt lögum um brunamál og samkvæmt ákvæðum 
3. marz reglugerðar þessarar. Skoðunarmenn skulu og líta eftir, hvort stigar og krókstjak- 

ar eru nothæfir og geymdir þar, sem þeir eiga að vera. Á sama hátt skal líta eftir 
sérstökum slökkvitækjum, ef þau eiga að vera í húsinu. Skoðunarmenn skulu sera 
skýrslu um skoðunina, er afhendist brunamálanefnd og sendist til Brunabótafélags 
Íslands, ef óskað er. 

Komi það í ljós við skoðunina, að einhverju sé ábótavant í þessu efni, skal 
það tafarlaust bætt, ef hægt er. Ella má veita húseiganda stuttan frest til þess að 
lagfæra gallana; skal þá að frestinum liðnum ný skoðun fara fram. Komi þá í ljós, 
vð hina síðari skoðun, að enn sé ekki búið að bæta úr því, sem að var fundið, 

skal tafarlaust kæra hlutaðeiganda fyrir lögreglustjóra, er kemur fram ábyrgð á 
hendur hinum Þbrotlega og lætur á hans kostnað færa í lag það, er lagfæra þarf. 

VII. KAFLI 

Um brunaboðun. 

19. gr. 
Það er skylda hvers eins, er verður var við eldsvoða, að tilkynna það slökkvi- 

liðinu þegar í stað. Næturverðir, ef nokkrir eru, skulu á göngum sínum um kaup- 
túnið hafa sérstakt eftirlit með því, hvort eldur er að kvikna i húsum og tilkynna 
það þegar í stað slökkviliðsstjóra, brunaboðum og öðrum úr slökkviliðinu, lög- 
reglustjóra og símastjóra. Að öðru leyti skal, þar til önnur skipun verður gerð, 
slökkviliðið kallað saman með því að hefja brunakall um kauptúnið með bruna- 
líðrum. 

VIII. KAFLI 

Ýmsar almennar varúðarreglur til að fyrirbyggja eldsvoða. 

20. gr. 
Á götum, stakkstæðum, torgum eða almennafæri, eða milli húsa, eða í görðum, 

má ekki setja lausar eldstór eða hlóðir, nema leyfi sé veitt til þess af slökkviliðs- 
stjóra og ákveður hann þá, hvernig eldstæðið skuli búið út og hverra varúðar- 
reglna skuli gætt. Þegar slíkt er leyft, skulu menn alltaf vera við eldinn meðan 
eldur er í hlóðunum. Hið sama er og um lýsisbræðslu, tjörugerð og Þikgerð og 
bikun á veiðarfærum. Milli húsa eða úti við má ekki bera eldsglæður nema í lok- 
uðum málmkössum. Á verzlunarlóðinni má ekki kveikja bál eða halda brennur, 
nema leyfi lögreglustjóra komi til. 

21. gr. 
Eldivið, steinkol, mó og annað eldsneyti má ekki leggja fyrir utan hús, nema 

með samþykki brunamálanefndar, og veitir brunamálanefnd aðeins samþykki til 
Þess, að ekki geti stafað af því eldhætta að marki. Mikið af trjám og borðvið má 
því aðeins hafa fyrir utan hús, að. brunamálanefnd leyfi. Ákveður hún um leið og 
kun veitir leyfið, hversu stór trjástafli megi vera, hve langt bil skuli vera á milli 

þeirra, og minnstu fjarlægð frá næsta húsi, sem þó má aldrei vera minni en 6 metrar. 
Það skal yfirleitt ekki vera leyft, að hafa viðarstafla hærri en 4 metra og ekki 

stærri að flatarmáli en 40 fermetra, enda standi þá staflarnir ekki nær hver öðr- 
um en svo, að 2 metra bil sé á milli þeirra, og ekki nær næsta húsi en 6 metra. Birgðir 
af steinolíu, benzini, terpentínu eða öðrum eldfimum vökvum, skulu ætíð geymdar 

í húsum inni, eða í mannheldum girðingum og hvergi nema þar, sem hreppsnefnd 
samþykkir. Þó má ekki geyma birgðir af vökvum þessum, nema í steinhúsum með
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steinsteypuloftum og steinsteyptum kjöllurum með steinloftum og steingólfum. 21 

Um undanþágu frá þessu fer samkvæmt lögum um brunamál. Hafi einhver sett 3. marz 

birgðir af slíkum eldfimum vökvum á bersvæði eða annars staðar, i óleyfi hrepps- 

nefndar, má hreppstjóri láta flytja þær burtu á kostnað eiganda 

22. gr. 

Þar, sem geymdar eru birgðir af steinolíu, terpentínu, benzini eða áþekkum 

eldfimum vökvum, skal eftirfarandi varúðarreglum fylgt. 

a. Séu Þbirgðirnar meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum, má hvorki bera um geymslustaðinn eld eða ljós, enda 

þótt það sé birgt í ljóskeri, ekki kveikja á eldspýtum né reykja þar tóbak. Þar 

mega heldur ekki vera eldstór, revkháfar eða hitaleiðslur, sem eldhætta getur 

stafað af. 
b. Séu birgðirnar ekki meiri en 800 lítrar af steinolíu eða 175 lítrar af benzini eða 

álíka eldfimum vökvum, og þær geymdar utan húss í görðum eða portum, þar 

sem ekkert hús er nær en 6 metrar, má því aðeins bera þar um ljós, að það sé 

í lokuðu ljóskeri, en eld má ekki kveikja þar né bera. Ekki má heldur taka 

þar ljósvökva úr tunnu eða stærra íláti við ljós, nema ljósið sé í lokuðu ljós- 

keri og það látið hanga í a. m. k. 2 metra fjarlægð. 

Séu slíkar birgðir geymdar innan húss skal gæta sömu varúðar og undir 

a-lið. 

c. Birgðir allt að 200 lítrum af steinolíu eða 10 lítrum af benzini eða álíka eld- 

fimum vökvum, má geyma í sölu- eða smíðahúsum, én þá skulu þær seymdar á 

afviknum stað í málmíláti eða lokuðum flöskum. Skal þá gætt sömu varúðar 

og undir a-lið. 

d. Í húsum eða herbergjum, þar sem farið er um með eld eða ljós, má ekki taka 

úr íláti neinn ljósvökva með blossamarki undir 45 stiga hita hundraðsmælis 

(Celsíus) (t. d. benzin). 

e. Þar, sem ljósvökvi er geymdur, hvort heldur úti eða inni, i sölustöðum eða 

smíðahúsum, skal gætt allrar varúðar. Fari ljósvökvi niður á gólf í húsi, skal 

hann þerraður upp þegar í stað, svo vel sem hægt er. Í húsinu má ekki geyma 

eldfima hluti nálægt ljósvökvanum, nema yfir þeim sé höfð ábreiða, sem ekki 

er eldfim. Þar, sem geymdir eru meira en 200 lítrar af steinolíu eða 40 lítrar 

af benzíni eða álíka eldfimum vökvum, má engin vinna fara fram, nema undir 

eftirliti fullorðins manns, er þar sé ávallt staddur. Ella skal geymslustaðnum 

lokað, svo óviðkomandi komist þar ekki inn. r 

f. Benzingeyma má hvergi setja upp meðfram götum kauptúnsins nema sam- 

kvæmt fyrirlagi hreppstjórnar, að fengnum tillögum brunamálanefndar. Hvergi 

má setja þá nær steinhúsum en 15 metra og ekki nær timburhúsum en 25 metra 

og skal frágangur allur vera svo rammbyggilegur, að sem minnst eldhætta stafi 

af. Tóbaksreykingar mega ekki fara fram í nánd við geymana. — Tæmdar 

benzintunnur skal jafnharðan flytja burtu. 

g. Landflutningur á benzíni og olíu í stærri stíl, svo og fylling benzin- og olíu- 

geyma, má ekki fara fram nema undir eftirliti, sem framkvæmt er eftir fyrir- 

mælum brunamálanefndar, og skal það kostað af eiganda eða farmsmóttakanda. 

h. Í hverjum geymslustað skal prentað eintak af reglum þessum hanga á vegg, 

þar sem það er auðvelt til aflestrar. ' 

23. gr. 

Í smíðahúsum handidnarmanna, sem fást við trésmíði, skal gæta þessara var- 

úðarreglna;
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Eld má ekki fara með, nema í eldstæðinu eða ofninum og tóbaksreykingar 
skulu bannaðar. Fyrir framan hverja ofnhurð skal vera kassi úr málmi, er sé 
að minnsta kosti 50 cm á hæð, og sé hann þannig áfastur ofninum, að allar 
glæður og eldur úr honum detti í kassann. 
Þegar límpotturinn er tekinn af eldstæðinu, skal setja hann á málmplötu, er 
nái a. m. k. 8 em út fyrir pottinn á alla vegu. Brún málmplötunnar skal beygð 
upp á við. 
Þar, sem ekki er rafmagnsljós, má eingöngu nota steinolíuvegglampa eða lokað 
ljósker, en hvorki borðlampa eða kertaljós. 
Ekki má fleygja eldspýtu á gólfið, þegar kveikt hefur verið á henni, heldur skal 
fleygja henni í ofninn eða leggja hana á málmplötu eða annan stað, þar sem 
vissa er fyrir, að hún geti ekki kveikt eld frá sér. 
Tréspænir, hey eða aðrir slíkir eldfimir hlutir, mega ekki liggja dreifðir um 
smíðahúsgólfið, dag frá degi. Á hverjum degi, að endaðri vinnu, skal þeim 
sópað saman og þeir bornir úr smíðahúsinu, eða þeim komið fyrir á sérstökum 
stað í lokuðum klefa, þar sem engin sérstök eldhætta getur stafað af. 
Miklar birgðir af trésmíðaefni mega ekki liggja í göngum eða stigum, og heldur 
ekki utan við smíðahúsið, nema sérstakt leyfi brunamálanefndar komi til. 
Handiðnarmenn, sem fást við trésmíði og járnsmiði, mega ekki geyma meira 
viðarsmíðaefni í járn- eða trésmiðju sinni, en þarf til þess að vinnan verði innt 
af hendi viðstöðu- og tafarlaust. 
Þegar vinnunni er lokið að kveldi, og áður en smiðirnir fara úr smíðahúsinu, 
skal slökkva allan eld og ljós og loka húsinu, svo að óviðkomandi menn kom- 
ist ekki í það. 
Í sérhverju smíðahúsi, þar sem vatnsveita er, skal vera sérstakur vatnskrani 
með viðfestri slöngu, ella skal vera þar slökkvitæki með slökkvivökva, af þeirri 
gerð, er Brunabótafélag Íslands tekur gilda. Brunamálanefnd selur veitt undan- 
þágu frá þessum ákvæðum fyrir verkstæði, þar sem vinna að jafnaði aðeins 
1—2 menn. 
Í sérhverju smíðahúsi skal vera prentað eintak af reglum þessum fest á vegg, 
þar sem auðvelt er að lesa það. Forstöðumaður smíðahússins skal sjá um, að 
reglum þessum sé hlýtt, og hinnar mestu varúðar sé að öllu leyti gætt, i með- 

„ferð á eldi og ljósi. 

24. gr . gr. 
Bannað er að halda opinberar jólatrésskemmtanir, nema leyfi lögreglustjóra 

komi til. Ekki má halda þær í öðrum húsum en þeim, sem teljast vel útbúin til 
þess, meðal annars um útbúnað dyra og annarra skilyrða til útgöngu. 

IX. KAFLI 

Um slökkviliðið. 

25. gr. 
Fastir starfsmenn slökkviliðsins (sbr. 9. gr.) skulu skipa þessa flokka: 

1. Björgunarflokkur ...................... 4 liðsmenn 
2. Húsrifsflokkur ..........0..000.000 00. 2 — 
3. Vatnsslönguflókkur .................... 6 — 
4. Brunaboðar ...........0.0.0. 000. 2 a 
5. Dæluflokkur ............0..00. 0. 4 — 
6. Vatnsburðarflokkur ................. FK — 
7. Stigaflokkur „................... 2 —
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Slökkviliðsstjóri skipar flokksstjóra fyrir flokkana. Brunamálanefnd skal árleg: 
semja skrá yfir alla, sem skyldir eru að mæta samkvæmt 8. gr., og skal hverjum ein- 

um tilkynnt í hvaða flokki hann skuli vera. 
Að lokinni æfingu eða eldsvoða skal merkja á skránni við alla þá, sem hafa 

mætt. 

b. 

d. 

26. gr. 
Björgunarflokknum er skylt að mæta, þá er eldsvoða ber að höndum, á bruna- 

staðnum, svo fljótt sem unnt er. Fyrsta verk björgunarflokksins skal vera að 
bjarga fólki, þá lifandi skepnum, og síðan öllum dauðum munum, hverju nafni 
sem nefnast, undantekningarlaust. Allt, sem bjargazt, skal fara vel með og koma 
því á svo óhultan stað, sem unnt er. Enga björgun má hann framkvæma, að und- 
anskildu fólki og skepnum, nema eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra eða annars, 
sem gengur í hans stað. Slökkviliðsstjóri skipar einn úr flokki þessum sem 
flokksstjóra, sem hann getur sérstaklega snúið sér til með skipanir sínar, sem 
og til hinna annarra flokksstjóra, er skipaðir kunna að verða. 
Húsrifsflokkur skal hafa á hendi að rífa það, sem þurfa þykir, eftir skipun 
slökkviliðsstjóra. Skal hann ávallt vera með sin ákveðnu verkfæri á bruna- 
staðnum, og aðstoða björgunarflokkinn eftir fyrirmælum slökkviliðsstjóra. 
Vatnsslönguflokkur skal sjá um, að allar slöngur og vatnsgeymar komi á bruna- 
staðinn, og skal hann koma slöngunum svo fyrir, að þægilegt sé að drepa eld- 
inn. Síðan skal flokkurinn starfa sem bunustjórar, eftir fyrirskipunum yfir- 

manna. 
Stigaflokkur skal sjá um að hafa stiga eftir þörfum, sjá um að þeir séu tryggi- 
lega útbúnir, og reisa þá upp, þar sem fyrirskipað er. Enn fremur skal hann að- 

stoða björgunarflokkinn eftir fyrirskipun slökkviliðsstjóra. 
Dæluflokkur skal þegar mæta við slökkvistöðina, er eldsvoða ber að höndum, 
og hafa dælunar í góðu standi, flytja þær þangað, sem slökkviliðsstjóri skipar 
fyrir og sjá um, að þær komi að sem beztum notum. Einnig skal hann aðstoða 
vatnsslönguflokkinn við samsetningu slangnanna. 
Vatnsburðarflokkur skal ákveðinn af slökkviliðsstjóra í samráði við bruna- 
málanefnd. Fyrirliðar flokksins geta fyrirskipað hverjum sem er úr flokknum 
að aðstoða sig eftir þörfum með flutning á vatnsfötum til og frá slökkvistaðnum 
og til að bera vatn að brunastaðnum. 
Brunaboðar skulu, þá er eldsvoða verður vart, gera slökkviliðinu aðvart með 
því að blása í lúðra, eða á annan hátt, sem fyrirskipað er af brunamálanefnd. 
Sé það að næturþeli, skulu þeir blása í lúður við hús hvers liðsmanns, þar til 
hann verður var við þá, og skal liðsmaður þegar gefa þeim merki um, að hann 
hafi orðið þeirra var. Ekki mega þeir tala við nokkurn mann, nema segja götu- 
og hústölu, þar sem eldurinn er. Skulu þeir að afloknu brunakalli, skyldir til 

að mæta á brunastaðnum, og vinna þar það, sem slökkviliðsstjóri leggur fyrir 
þá. Loks skulu þeir skyldir til að tilkynna slökkviliðsæfingar eftir fyrirskipun 
slökkviliðsstjóra. 

j 27. gr. 
Árlega skal halda minnst 3 æfingar og er liðsmönnum öllum (sbr. 9. gr.) skylt 

að. mæta þar eins og við eldsvoða, sömuleiðis þeim mönnum öðrum úr skylduliðinu 
{sbr. 8. gr.), er slökkviliðsstjóri gerir aðvart. Slökkviliðsstjóri ákveður hvenær æf- 
ingar skuli haldnar, en sæta skal um það hagræðis lidsmanna. Skal halda skýrslu 
um æfingar og senda hana í byrjun hvers árs til Brunabótafélags Íslands til at- 
hugunar. 
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28. gr. 
Allir liðsmenn skulu, þegar þeir eru að verki, forðast allan óþarfa hávaða eða 

tal, og gera sér far um að taka öllu með gætni og stillingu, og vera skjótir og lið- 
ugir að framkvæma skipanir yfirmanna sinna. 

29. gr. 
Allir liðsmenn skulu, ef þeir verða varir við, að óvarlega er farið með eld, eða 

á annan hátt brotið á móti brunareglugerð kauptúnsins, vanda um við þá, sem gera 
sig seka í því, og ef þeir hlýða ekki aðvörun þeirra, gera slökkviliðsstjóra aðvart 
svo fljótt, sem unnt er. 

30. gr. 
Allir liðsmenn eru skyldir til þess að mæta á slökkvistöðinni, að undanskildu 

björgunarliðinu (sbr. 26. gr.), nema þeir séu þess fullvissir, að öll áhöld séu komin 
á brunastaðinn, og ber þeim öllum skylda til að sjá um, að þau komist á brunastað- 
inn í nothæfu ástandi. Enginn má fara af brunastaðnum eða æfingastað nema með 
leyfi slökkviliðsstjóra. Engin forföll eru tekin gild önnur en veikindi eða fjarvera 
úr lögsagnarumdæminu, 

X. KAFLI 

Sektarákvæði o. fl. 

31. gr. 
Með brot gegn reglugerð þessari skal fara sem opinber lögreglumál, og greiði 

hinn seki 5—1000 kr. sekt fyrir afbrot sitt, er renni í sveitarsjóð. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 85 22. nóvember 1907, 
til þess að öðlast gildi 1. apríl og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. marz 1944. 

Björn Þórðarson.   
Páll Pálmason. 

REGLUR 

um innheimtu útsvara í Neskaupstað á tímabilinu 15. marz til 1. maí 1944. 

1. gr. 

Sérhver útsvarsgreiðandi í Neskaupstað, sem gjaldskyldur er við aðalniðurjöfnun 
úlsvara árið 1944, skal greiða upp í útsvar þessa árs 40% af útsvarsupphæð þeirri, 
er Fonum bar að greiða árið 1943. 

9 2. gr. 
Gjalddagar á greiðslum þeim, er um getur i 1. gr. þessara reglna, skulu vera 15. 

marz, Í. apríl og 1. maí 1944, að þriðja hluta í hvert skipti. 

. 3. gr. 
Um innheimtu, endurgreiðslu og dråttarvexti fer eftir lögum nr. 100 frå 30. des. 

1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinnheimtu árið 1944. 

4. gr. 
Um skyldur kaupgreiðenda til að halda eftir af kaupi upp í útsvarsgreiðslur, fer 

eftir lögum nr. 23 frá 1940.
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5. gr. 22 
Lögtaksréttur er á vangoldnum útsvarsgreiðslum samkvæmt reglum þessum, 3. marz 

eftir þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir vangoldnum opinberum gjöldum. 

Reglur þessar, sem settar eru af bæjarstjórn Neskaupstaðar samkvæmt lögum 
nr. 100 30. desember. 1943, um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til útsvarsinn- 
heimtu árið 1944, staðfestast hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 3. marz 1944. 

Björn Þórðarson.   
Gunnl. E. Briem. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Gyðu Halldórs- 23 
dóttur hárgreiðslukonu“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 22. febr. 

herra 22. febrúar 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Gyðu Halldórsdóttur hárgreiðslukonu. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Gyðu Halldórsdóttur hárgreiðslukonu. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af föður hennar, Halldóri Jónssyni, unnusta hennar, 

Ólafi Jónssyni, og öðru venzlafólki, við andlát hennar 25. marz 1943. 

3. gr 0. . 

Stofnfé sjóðsins er kr. 3650.00 — þrjú þúsund sex hundruð og fimmtíu krónur. 
— Fé sjóðsins skal ávaxta i ríkistryggðum verðbréfum eða á annan jafntryggilegan 
hátt. Sparisjóðsbækur og verðbréf sjóðsins skal skrá á nafn hans. 

4. gr . gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja stúlkur í Reykjavik, sem lokið hafa burtfarar- 

prófi úr Iðnskólanum í Reykjavík og sveinsprófi í einhverri handiðn, til framhalds- 
náms við Iðnskólann í Reykjavík. 

5. gr. ” 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, en þegar vaxtatekjur hans eru orðnar 

kr. 200.00 á ári, má verja % þeirra samkvæmt 4. gr. Öðrum tekjum sjóðsins, svo 
sem gjöfum, áheitum, tillögum o. fl., má verja á sama hátt, nema önnur ákvæði 
fylgi framlaginu, en % vaxtanna skal jafnan leggja við höfuðstól sjóðsins. 

6. gr. 
Á meðan ekki er starfræktur dagskóli við Iðnskólann í Reykjavík eða verkleg 

og fræðileg framhaldsnámskeið, leggjast allar árstekjur sjóðsins við höfuðstól hans.
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22. febr. 

24 
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7. gr. 
Skólanefnd Iðnskólans í Reykjavík stjórnar sjóðnum og úthlutar styrkjum ur 

honum. 

8. gr. 
Fé því, sem sjóðstjórnin ákveður að úthluta árlega, samkvæmt 4. gr. skal út- 

hluta 1. des. ár hvert. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikninga hans skal endurskoða og úr- 

skurða á sama hátt og reikninga Iðnskólans í Reykjavík. Skulu reikningarnir skráðir 
í sömu bók og reikningar skólans. 

10. gr. 
Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók, sem hún löggildir og skrá í hana ákvarð- 

anir sínar um úthlutun úr sjóðnum og annað sjóðnum viðvíkjandi, er máli skiptir. 

11. gr. 
Skipulagsskrá þessari má aldrei breyta nema til samrímingar löggjöf, er kynni 

að koma í bága við ákvæði hennar. 

12. gr. 
Leita skal ríkisstjórastaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Kollektusjóðs Jóns Eiríkssonar árið 1943. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: . 

  

  

  

a. Veðdeildarbréf ..........0... 0. kr. 22000.00 
b. Ríkisskuldabréf ........0....... 00. — 3000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ................ — 10040.11 35040.11 

2. Vextir: 

a. Af veðdeildarbréfum .............00..000 kr. 1078.00 
b. — ríkisskuldabréfum ...........000 000. — 165.00 
c. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............. — 244,25 ar 

— 1487.25 

Kr. 36527.36 
Gjöld 

1. Eign í árslok: 
a. Veðdeildarbréf .......... AIR kr. 22000.00 
b. Ríkisskuldabréf ...........0.00... —  3000.00 
c. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 11527.36 

kr. 36527.36 

Kr. 36527.36 

  

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Prestsekknasjóðs árið 1943. 

Tekjur: 

  

1. Eign í ársbyrjun ........ ORRI III 
2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ......1...0...0.0 0... kr. 1917.50 
b. — ríkisskuldabréfum .........0.00.00...... — 335.00 
c. — innstædu í Söfnunarsjóði .................. —  2148.98 
d. — innstæðu í Landsbanka Íslands ............ — 591.52 

3. Gjafir til sjóðsins ..................00000 0. 
4. Frá ríkissjóði samkv. 14. gr. fjárl. .....0......0.... 

Gjöld 
1. Styrkveiting til 58 styrkþega ........00.%% 00... 
2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf .........0..0000.. kr. 39200.00 
b. Ríkisskuldabréf .........000... 0. —  7000.00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði ..................... — 44628.66 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands „.......2...... — 29970.43 

1. 

2. 

  

kr. 116014.15 

— 4999.00 
—  1415.00 
— 20111.94 

Kr. 142534.09 

kr. 21735.00 

— 120799.09 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. januar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 142534.09 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Flekkudalshjóna 1943. 

Tekjur: 
Eign í ársbyrjun: 
Í Söfnunarsjóði 
Vextir 

sr kr. 40411.94 
— 2020.59 
  

Eign í árslok: 
Innstæða í Söfnunarsjóði 

Kr. 42432.53 

kr. 42432.53 
  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

Kr. 42432.53 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Vallholtslegats árið 1943. 

Tekjur: 

  

  

  

  

  

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Veðdeildarbréf ...........0..00000 0... kr. 2200.00 
b. Ríkisskuldabréf ...........202.200 000. — 1000.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .........0...0..00..... — 5442.33 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 985.41 
e. Eignin Ytra Vallholt ...........000000.0 0. 0... — 1100.00 kr. 16797.74 

2. Vextir á árinu: 

a. Af veðdeildarbréfum ........20.000. 00 kr. 95.75 
b. — ríkisskuldabréfum ...........0.0.00 000. — 55.00 

c. — innstædu i Söfnunarsjóði .................... — 272.11 
d. — innstædu í Landsbanka Islands .............. — 31.88 SR 454.72 

3. Eftirgjald eftir Ytra Vallholt ..............005 0000. — 275.00 

Kr. 17457.46 
Gjöld: 

1. Úthlutað ekkjum ........0.0.... s.s. kr. 275.00 
2. Eign í árslok: 

a. Veðdeildarbréf .............0..0.0 0000 kr. 1700.00 
b. Ríkisskuldabréf ...........0.0000. 0000... — „1000.00 
c. Innstæða í Söfnunarsjóði .................0.... — 5714.44 
d. Innstæða í Landsbanka Íslands ................ — 1668.02 
e. Ytra Vallholt ..........00.0. 05 — 7100.00 —. 17182.46 

i Kr. 17457.46 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavik, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

SKIPULAGSSKRÁ 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs Thoru Melssted árið 1943. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: . 

Í Söfnunarsjóði ......2..0..20000 0000 kr. 1457.10 
2. Vextir .....0...0..s.0.r ss — 72.85 

  

Kr. 1529.95 

Eign í árslok: 
Í Söfnunarsjóði ...i.ð2..00..s ss kr. 1529.95 

Kr. 1529.95 

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson.
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Guttormslegats árið 1943. 

Eign í ársbyrjun: Tekjur: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

a. Veðdeildarbréf ............05.0.00000 000... kr. 5300.00 
b. Í Söfnunarsjóði Íslands ...................... — 14414.64 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ................ —  2959.95 kr. 22674.59 

Vextir á árinu: 
a. Af veðdeildarbréfum .........0.0.00 000... kr. 256.00 
b. Í Söfnunarsjóði .............00.0. 000... — 720.73 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ............... — 75.98 — 105271 

Gjåld Kr. 23727.30 

. Eign i årslok 1943: 

a. Veðdeildarbréf .....,.........0.0000. 00... kr. 5300.00 
b. Í Söfnunarsjóði Íslands ...........00....0..0.. — 15135.37 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .............. — 3291.93 kr. 23727.30 

Kr. 23727.30 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Sigurðar Melsted árið 1943. 

. Eign í ársbyrjun: Tekjur: 

a. Veðdeildarbréf „,.,,...........0.0.000000 0 kr. 2000.00 
hb. Ríkisskuldabréf ....... senn — 1000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .............. — 885.05 kr. 3885.05 

Vextir: 

„a. Af veðdeildarbréfum ..............00.0... 0. kr. 100.00 
bh. — ríkisskuldabréfum ...........00000 00. — 55.00 

Gå , sr x í a 9: . c. innstæðu í sparisjóði Landsbanka Íslands .... 3.48 — 178.48 

. Eign í árslok 1943: 

a. Veðdeildarbréf .............00.0 0000 kr. 2000.00 
hb. Ríkisskuldabréf ........ KRERLERKERRERELELELEE — 1000.00) 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ............. — 1063.53 kr. 4063.53 

Kr. 4063.53 

1944 
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30
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Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. januar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Dalhoffslegats árið 1943. 

Tekjur: 
1. Eign í ársbyrjun: 

a. Veðdeildarbréf ............0.000 00... ni kr. 3900.00 
b. Ríkisskuldabréf .........0.0000.00 000. — 1000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ................. — 1462.69 kr. 6362.69 

2. Vextir: 
a. Af veðdeildarbréfum ...........00000. 0000... kr. 195.00 
h. — ríkisskuldabréfum ....,.......0....... AR mm 55.00 

>, — innstædu í L anka ands „0... — . c innstæðu í Landsbanka Íslands 37.92 = 987.99 

Kr. 6650.61 

Gjöld: 
1. Eign í árslok 1943: 

a. Veðdeildarbréf ..........0..0022000 0. nn kr. 3900.00 
b. Ríkisskuldabréf ....... nenna — 1000.00 
c. Í sparisjóði Landsbanka Íslands .................. — 1750.61 kr. 6650.61 

. Kr. 6650.61 
Biskupinn yfir Íslandi, Reykjavík, 10. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Árgjaldasjóðs árið 1943. 

Tekjur: 

1. Eign í ársbyrjun: 
a. Veðdeildarbréf ........2..2.000 0000. kr. 1800.00 
b. Í sparisjóði Landsbanka Íslands ................. — 918.05 |, 9718.05 

2. Vextir: 
a. Af veðdeildarbréfum ...... DE ELLE LE ERE kr. 62.50 
b. — innstædu í Landsbanka Islands .............. — … 47.17 — 109.67 

Gjöld Kr. 2827.72 

1. Eign í árslok Í943: 
a. Veðdeildarbréf .........00...000... BEL EEREELEKEEEE kr. 800.00 

b. Innstæda í sparisjóði Landsbanka Islands ........ — 2027.72 kr. 2827.72 

Kr. 2827.72



Stjórnartíðindi 1944, B. 8. 41 

Utkomid i A-deild Stjérnartidindanna 1944. 

Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamåla í héraði, 
undirskrifuð af ríkisstjóra 9. marz 1944, nr. 5. 

Lög um hemild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta skemmtanaskatt með við- 
auka árið 1944, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 6. 

Lög um breyting á lögum nr. 42/1943, um dýrtíðarráðstafanir, undirskrifuð 
af ríkisstjóra 24. marz 1944, nr. 7. 

Lög um breyting á lögum nr. 44 23. júní 1932, um skipun læknishéraða, verk- 
svið landlæknis og störf héraðslækna, og lögum um breyting á þeim lögum, nr. 58 
7. maí 1940 og nr. 52 30. júní 1942, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 8. 

Lög um stuðning við nýbyggingu fiskiskipa, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 
dag, nr. 9. 

Hafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstað, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 
nr. 10 

Hafnarlög fyrir Bolungavík, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 11. 
Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Ísafjörð, nr. 34 frá 19. júní 1922, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 12. 
Lög um lendingarbætur í Breiðdalsvík, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, 

nr. 13. 
Lög um lendingarbætur í Höfnum í Gullbringusýslu, undirskrifuð af ríkisstjóra 

sama dag, nr. 14. 

Lög um breyting á lögum nr. 32 11. júní 1942, um vátryggingarfélög fyrir vél- 
báta, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 15. 

Lög um breyting á lögum nr. 88 frá 1941, um girðingar til varnar gegn út- 
breiðslu næmra sauðf jársjúkdóma og heimild til samþykkta um fjárskipti, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 16. 

Lög um tilhögun atkvæðagreiðslu um þingsályktun um niðurfelling dansk- 
íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918 og lýðveldisstjórnarskrá Íslands, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 17. 

Lög um réttindi danskra ríkisborgara á Íslandi, undirskrifuð af ríkisstjóra sama 
dag, nr. 18. 

Lög um breyting á lögum nr. 32 19. maí 1930, um Menntaskóla á Akureyri, 
undirskrfuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 19. 

Lög um breyting á lögum nr. 98 9. júní 1941, um heimild fyrir ríkisstjórnina til 
ráðstafana og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, undir- 
skrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 20. 

Lög um, að gjafir til barnaspítala skuli dregnar frá skattskyldum tekjum gef- 
enda við álagningu skatta til ríkis og bæjar eða sveitar, undirskrifuð af ríkisstjóra 
sama dag, nr. 21. 

Lög um breyting á lögum nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, undirskrifuð af 
ríkisstjóra sama dag, nr. 22. 

26. dag Marzmánaðar 1944. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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SAMÞYKKT 

fyrir fiskræktar- og veiðifélag Litlárvatna. 

1. gr. 

Félagið heitir Fiskræktar- og veiðifélag Litlárvatna. Heimili þess og varnarþing 

er Austurgarðar í Kelduneshreppi. 

2. gr. 
Markmið félagsins er að auka silungsveiði og koma til laxveiði á félagssvæðinu 

og arð af henni með því: 
a. að stunda lax- og silungsklak ásamt friðun eða kaupa seiði þessara fisktegunda, 
b. að reka laxveiði og sjlungsveiði fyrir alla félagsmenn sameiginlega á einum eða 

fleiri stöðum eftir því, sem henta þykir. 

3. gr. 

Félagið hefur umráð yfir öllum rétti til lax- og silungsveiði í þessum völnum: 
Brunnum, Brunnakvísl og lækjum, er í hana falla, Litlá frá mótum Litlár og Brunna- 
kvíslar að Arnaneslóni og lækjum og kvíslum sem i Litlá falla og Arnaneslóni. Fé- 
lagsmenn eru allir eigendur eða ábúendur þeirra jarða, sem land eiga að nefndum 
vötnum. Jarðirnar eru: Eyvindarstaðir I og II, Lindarbrekka, Kelduneskot, Keldu- 
nes, Framnes, Krossdalur, Austurgarður, Laufás, Garður I, II og HI, Nvibær, Arnanes. 

4. gr. 
Óheimilt er öllum að veiða lax eða silung í vötnum þessum nema með sérstöku 

og skriflegu leyfi félagsstjórnar, samanber þó 7. gr. Skal þar tekið fram um veiði- 
tíma og veiðitæki og með hvaða kjörum leyfið er veitt. 

5. gr. 
Heimilt er félagsstjórn að leigja vötn á félagssvædinu eða hluta af þeim ein- 

stökum mönnum eða félögum til stangaveiði ef sýnilegt þykir að það sé hagur 
fyrir félagið. Þó má það leyfi eigi vera til lengri tíma en eins árs í senn nema lög- 
mætur fundur samþykki og tekið hafi verið fram í fundarboðið, að slíkt leyfi yrði 

til umræðu. 

6. gr. 
Nú tekur félagið upp sameiginlega veiði. Getur það þá ráðið mann til að standa 

fyrir henni. Hann nefnist veiðistjóri. 

Veiðistjóri annast um framkvæmd félagsveiðinnar. Ræður hann menn sér til 
aðstoðar eftir þörfum. Hann sér um verkun og sölu á veiðinni og færir alla reikn- 
inga þar að lútandi, allt í samráði við félagsstjórn. 

7. gr. 
Félagið starfrækir lax- og silungsklak eða kaupir seiði þessara fisktegunda. 

Kostnaði við það skal jafna á félagsmenn eftir þeim hlutföllum, sem arðskrá félags- 
ins tiltekur. Öll vötn fiskihverfisins samkvæmt 3. gr. skulu vera alfriðuð næstu 4 ár 
eflir staðfestingu samþykkta þessara fyrir allri veiði annarri en um getur í 20. gr. 1. 
nr. 112 frá 9. okt. 1941. 

Stjórn félagsins skipa 3 menn, formaður og tveir meðstjórnendur, skulu þeir 
kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Ganga þeir úr stjórninni til skiptis þannig: 
Formaður gengur úr eftir eitt ár. Annar meðstjórnandi eftir 2 ár samkvæmt hlut-
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kesti. Síðan helzt sama röð. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorazt undan 
kosningu nema lögmæt forföll hamli eða hann hafi verið 3 ár í félagsstjórn. 

9. gr. 
Stjórnin hefur með höndum umsjón með öllum framkvæmdum félagsins á milli 

aðalfunda. Hún ræður fasta starfsmenn og gerir við þá samninga um kaup og önnur 
kjör, enda samþykki lögmætur aðalfundur þá samninga. Hún hefur eftirlit með því 
að samþykkt félagsins sé hlýtt, og má ráða menn sér til aðstoðar. 

Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur yfirumsjón með störfum fé- 
lagsins og fjárreiðum þess öllum. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfund- 
um, sbr. þó 16. og 17. gr. 

10. gr. 
Aðalfund heldur félagið í janúarmánuði ár hvert. Aðalfundur er lögmætur ef 

hann er boðaður skriflega með minnst þriggja daga fyrirvara og sé fundarefnis getið í 
fundarboði. Nú er aðalfundur ekki lögmætur og skal þá boða til hans á ný með 
minnst þriggja daga fyrirvara og er þá fundur ávallt lögmætur. 

Á aðalfundi skýrir stjórnin frá störfum félagsins á liðnu starfsári. Þar leggur 
hún fram endurskoðaða reikninga félagsins og úrskurðar fundurinn þá. Aðalfundur 
kýs stjórn, samanber 8. gr., og tvo endurskoðendur til eins árs í senn. Hann kveður 
á um laun stjórnar og annarra starfsmanna félagsins. 

11. gr. 
Aukafund heldur stjórnin þegar henni þykir ástæða til, eða ef %4 félagsmanna 

æskir þess og tilgreinir fundarefni. 

12. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Skulu reikningar fullgerðir fyrir aðal- 

fund og lagðir þar fram endurskoðaðir til úrskurðar. 

13. gr. 
Arði af sameiginlegri veiði, svo og öllum gjöldum, er af starfsemi þess leiða, 

skal skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá sem lögmætur fundur samþykkir 
og undirrituð er af % félagsmanna. Gildir arðskrá til 5 ára í senn. Náist ekki sam- 
komulag um nýja arðskrá, þegar arðskrá er úr gildi, framlengist gildi hennar þar til 
ný arðskrá gengur í gildi. 

14. gr. 
Eigi má úthluta arði samkvæmt 13. gr. fyrr en eftir aðalfund. Verði útgjöld meiri 

en tekjur skal jafna þeim á félagsmenn eftir þeim hlutföllum, er arðskrá ákveður. 

15. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum allt að 500 kr. og veiði eða andvirði hennar 

serð upptæk og renni hvort tveggja í félagssjóð. 

16. gr. 
Samþykkt þessari verður eigi breytt nema % mættra félagsmanna á aðalfundi 

samþykki breytinguna. 

17. gr. 
Félaginu má slíta ef % félagsmanna samþykkja það á löglega boðuðum aðal- 

fundi. Skuldum og eignum félagsins á þeim tíma skal jafna milli félagsmanna eftir 
gildandi arðskrá. 

1944 
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33 Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. okt. 1941 til að 

22. febr. öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. - 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. febrúar 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl. E. Briem. 

34 ARÐSKRÁ OG GJALDSKRÁ 
22. febr. 

fyrir fiskræktar- og veiðifélag Litlárvatna. 

Arður og gjöld skiptast milli allra þeirra jarða, er hér eru taldar, og eftir þeim 

hundraðshlutföllum er hér greinir: Hundraðshluti af 

arði eða gjöldum 

Eyvindarstaðir I „.........002000 0... ern 4 

Eyvindarstaðir II .........0......22 0... nn... 2 
Keldunes ..........00.00. 0. 8 

Framnes ........00000 00 er 4 

Kelduneskot ........0..000 00. 3 

Lindarbrekka ........02.000..r nnnes 3 

Krossdalur .........00.0000 0. 12 

Austurgarðar .........020200 0 10 

Laufás ...........0..0 0. 10 

Garður I .............0.00 0... 9 

Garður IN ...........00 0000 sen 9 

Garður MI ..............0.0. 0... 6 
Nýibær .....00.200000 0 10 
ArNANES 2... 10 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941 til 

að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

  

máli. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 22. febrúar 1944. 

Vilhjálmur Þór. i 
Gunnl. E. Briem. 

35 SAMÞYKKTIR 
8. Á A ss , . s. 

mar fyrir sparisjóð Raufarhafnar og nágrennis, Raufarhöfn. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Sparisjóður Raufarhafnar og nágrennis, og skal heimili hans 

og varnarþing vera á Raufarhöfn. > 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 120 stofnbréfum, upphæð hvers stofnbréfs kr. 

25.00 og má auka stofnféð með samþykkt aðalfundar.
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Eigendum sé greiddur árlega arður af stofnbréfum er sé jafnhár ársvöxtum 35 
af nafnverði stofnbréfanna, eins og innlánsvextir sparisjóðsins eru ákveðnir. 8. marz 

Stofnbréfaeigendum heimilast eigi að selja stofnbréf sin nema með samþykki 
og Í samráði við stjórn sjóðsins. Þegar eigendaskipti verða, hvort heldur með af- 
sali eða að erfðum, skal rita það á stofnbréfið og einnig i gerðabók sjóðsins. 

Eigi mega fleiri en 10 — tíu — stofnbréf vera i eins manns eigu. 

3. gr. 
Stofnfjáreigendur mega ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að gera 

það sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. 
Ábyrgð getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarum- 
dæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi 
á annan. hátt. Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurfall 
ábyrgðar eða samkvæmt heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. juni 1941. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

stofnfjáreigenda, en hinn þriðji af sýslufundi (sýslunefnd) Norður-Þingeyjar- 
sýslu á sama ári, og gildir kosning þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal 
viðhafa, ef þess er óskað, og hefur hver stofnfjáreigandi eitt atkvæði án tillits til 
þess hvort hann á eitt stofnbréf eða fleiri. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, 

en hafi þeir setið í stjórninni í 4 ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosn- 
ingu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórn- 
arnefndarmaður, kjörinn af stofnfjáreigendum, flytji burt úr héraðinu eða falli 
ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund stofn- 
fjáreigenda og kjósa annan í stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. 
Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur 
til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan 
í hans stað. Ekki má stjórn sjóðsins reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er 
komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 
ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 

eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 
og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

Uu
 

ð. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 
Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu jafnan vera tveir starfsmenn, féhirðir og bókari, og 
skulu þeir annast um allar greiðslur sjóðsins og bókfærslu. Heimilt er að stjórnin 
hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 
lögum stjórnarinnar,
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35 Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tima en eins års Í senn, 

8. marz og er stjórn sjóðsins heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrir- 

varalaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund 
stofnfjáreigenda þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir, enda sé 

hann ráðinn til starfans af stjórninni utan hennar sjálfrar. Stjórnarráðið ákveður 
fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnarinnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 
um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

vitaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir eftir því sem stjórnin ákvarðar og henni þurfa 

þykir. Stjórnin ákveður hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllúm stofnfjáreigendum 6 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 
fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 
skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða þegar minnst 5 stofnfjár- 
eigendur æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur stofnfjáreigenda mætir. 
Mæti eigi helmingur stofnfjáreigenda, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er 
hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má 
eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna 
á lögmætum fundi samþykki þær. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti, vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í króna Í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóða, séu til athugunar 
á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið aðgang að þeim 
þar, ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar 
hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli.
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e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 35 

8. stæðu en 5000 kr. 
f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma Í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 

höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjald- 

ast vextir Í eigi minni hlutum en heilum eyri. 
Af upphæðum, sem nema 1200 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 

færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 

töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

þá er hún finnst. 

19. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 200—-400 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum 

þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 

meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað 

á bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því eigi veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal 

gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur getið 

á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 

skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við saman- 

burð viðskiptabókar og innstæðubókar, þegar sú fyrrgreinda er sýnd næst á eftir, 

skal það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild 

orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum i gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 

1944 

marz
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35 skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður farið 
8. marz með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að taka 

við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir áskorun í 
blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt vöxtum orðin 
eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er 

sé hirt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, sem sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu sam- 
anlögðu. — Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir 
tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrir- 
tækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, en 
að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á undan. 

Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa. vegna ófyrir- 
sjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því í 
samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því, að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því, að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 33% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmernn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega lokið 
innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 
samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar.
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Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt að hann geti hvenær seim er fullnægt 
skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og i tryggum, auðseljanlegum verðbréfum, minnst %o hluta af innláns- 
fénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

bví i samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli, í síðasta lagi, vera búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, sem sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lån til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 
Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 
ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig. ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 
Figi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávisun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sparisjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið. Einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 
í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
| Semja skal vid hver årslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 
„enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán; er sjóður- 
inn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og handveðslán. 
Skal semja sérstaka skrá fyrir hvern flokk lánanna. 
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3ð Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

8. marz hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxt- 

um, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 
Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 

að eiga í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. 
Skal sjást á skránni, hvernig víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu, til eins 
árs i senn. Sýslunefndinni ber og að skipa varaendurskoðendur, er gangi í stað 
aðalmanna í forföllum þeirra. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

33. gr. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins og sjóðforða, hvenær sem þeim þykir henta, til 
eftirlits, hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. 

Skulu endurskoðendur benda á, ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafar- 

laust bætt. 

35. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir boðun aðalfundar. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókhaldi snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal að farið, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 
sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um
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sparisjóði, svo og reglugerð sparisjóðsins sjálfs, og önnur gildandi fyrirmæli, og 35 

stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

97. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 8. marz 1944. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá um sjóð til viðhalds tveimur legstöð- 
um í Sauðárkrókskirkjugarði, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 10. marz 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

um sjóð til viðhalds tveimur legstöðum í Sauðárkrókskirkjugarði. 

1. gr. 
Nokkrir niðjar séra Jóns prófasts Hallssonar og konu hans, frú Jóhönnu 

Hallsdóttur, vilja tryggja viðhald legstaðar prófastshjónanna í kirkjugarðinum á 
Sauðárkróki, og einnig legstaðar Stephans faktors Jónssonar og konu hans, Ólafar 

Hallgrímsdóttur, sama staðar. 

2. gr. 
Í því skyni hefur verið safnað í sjóð upphæð nokkurri, sem nú er kr. 1000.00, 

en kann að aukast eitthvað með framlögum viðkomenda. 

ð. gr. 
Í sjóðstjórninni eru sóknarpresturinn á Sauðárkróki, oddviti sóknarnefndar- 

innar og einn af niðjum prófastsins, meðan nokkur er innan Skagafjarðarsýslu, 
en síðan kjósi fyrst nefndir tveir stjórnarmenn þriðja manninn. Er þess vænzt, að 
nefndir aðilar vilji góðfúslega taka að sér stjórnarstörfin, sem fólgin eru i að sjá 
um viðhald legstaða þessara, eftir því sem stjórnendurnir telja með þurfa á hverj- 
um tíma, svo að í lagi séu. 

4. gr. 
Fé sjóðsins skal geymt og ávaxtað í aðaldeild Söfnunarsjóðsins, og skal vöxt- 

unum varið til viðhaldsins eftir því sem þörf krefur á hverjum tíma. Gert er ráð 
fyrir, að sóknarpresturinn haldi reikning sjóðsins og geymi hjá sér. 

5. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjórans á skipulagsskrá þessari. 

p. t. Alþingi, 9. marz 1944. 

F. h. sjóðstofnenda 

Jón Sigurðsson, 

8. marz 

36 
10. marz
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REGLUGERD 

fyrir Tryggingarsjóð sparisjóða. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er Tryggingarsjóður sparisjóða (hér á eftir nefndur tryggingar- 

sjóður). Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að tryggja innstæður í sparisjóðum og greiðslur á þeim. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins er skipuð 3 mönnum. Skipar ráðherra formann stjórnarinnar. 

Með honum eiga sæti í stjórninni hagstofustjóri og skrifstofustjórinn í ráðuneyti 
því, er fer með bankamál. 

4. gr. 

Stjórnin heldur fundi þegar formanni þykir við þurfa, en auk þess er skylt að 
boða til fundar þegar meðstjórnendur óska þess. 

Stjórnarfundir eru lögmætir, er tveir stjórnendur eru mættir. Afl atkvæða 
ræður úrslitum á fundum. Stjórnin skal bóka stutta skýrslu um það, er fram fer 
á fundum. Staðfestist hún með undirskrift mættra stjórnenda. 

5. gr. 
Sparisjóði hverjum á landinu er skylt að greiða árlega 2% af nettóágóða sin- 

um Í tryggingarsjóð. Réttar greiðslur sannist með afriti af rekstrarreikningi. Greiðsl- 
urnar sendist stjórn sjóðsins þegar eftir uppgerð reikninga og eigi síðar en 1. juni. 
Eru framlög hvers sparisjóðs séreign hans að viðbættum árlegum vöxtum. 

Fé það, sem greitt er í tryggingarsjóð, skal geymt í banka með ríkisábyrgð eða 
i auðseljanlegum verðbréfum. 

Gjaldskylda sparisjóðs til tryggingarsjóðs fellur niður, þegar eign sparisjóðs 
i tryggingarsjóði er orðin 3% af samanlögðu innstæðufé sparisjóðsins. 

6. gr. 
Stjórn tryggingarsjóðs er heimilt að veita sparisjóði bráðabirgðalán til að full- 

nægja skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé. Lán má þó aðeins veita gegn trygg- 
ingum, er stjórn tryggingarsjóðs metur gildar. 

7. gr. 

Reikningsár tryggingarsjóðs er almanaksárið. Skulu reikningar sjóðsins endur- 
skoðaðir af yfirskoðunarmönnum landsreikninga og birtir í Stjórnartíðindum. 

8. gr. 
Hætti sparisjóður störfum, hefur hann rétt til að fá inneign sína i tryggingar- 

sjóði greidda, skal hún ganga til greiðslu á kröfum innstæðueiganda, að því leyti 
sem með þarf, fyrr en aðrar skuldakröfur á sparisjóðinn séu af henni greiddar. 

9. gr. 
Útlagður kostnaður við stjórn tryggingarsjóðs og þóknun til sjóðstjórnarinnar, 

greiðist af tekjum sjóðsins. Upphæð þóknunar til sjóðstjórnarinnar ákveður ráð- 
herra .
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Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt 17. gr. laga nr. 69 27. júní 1941, 37 
um sparisjóði, og öðlast þegar gildi. 21. marz 

Viðskiptamálaráðuneytið, 21. marz 1944. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

REGLUGERÐ 38 
22. marz 

um viðauka við reglugerð um útvarpsrekstur ríkisins, nr. 10 frå 24. jan. 1936. 

Aftan við 56. gr. reglugerðarinnar komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 
Skylt er hverjum þeim, sem hefur með höndum viðgerðir og breytingar út- 

varpsviðtækja, að senda skrifstofu ríkisútvarpsins mánaðarlega skrá um slíkar 
viðgerðir og breytingar, þar sem greint sé fullt nafn og heimilisfang eiganda, tegund 
og verksmiðjunúmer viðtækis og hvenær viðtækið er tekið til viðgerðar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt 6. gr. laga nr. 68 28. desember 
1934 til að öðlast gildi þegar í stað. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 22. marz 1944. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

AUGLÝSING 39 
26. 1 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hofsóskauptún, nr. 42 7. marz 1939. Í 

Gjöld samkvæmt 16. gr. hafnarreglugerðarinnar innheimtast frá 1. apríl 1944 og 

út það ár með 100% viðauka. 

Ákvæði þessi eru hér með sett samkvæmt lögum nr. 24 13. janúar 1938, um hafn- 

argerð á Hofsós, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. marz 1944. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 
  

Páll Pálmason.
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Årsreikningur 1943. 

Höfuðstóll: 

STYRKTARSJÓÐUR TIL SVÍÞJÓÐARFERÐA 

  

  

Eign frá fyrra ári, samkv. birtum reikningi ................... kr. 7049.72 
Aukning árið 1943, samkv. eftirfarandi reikningi ............... —  40.39 

Kr. 7090.11 
Tekjur 

Vextir af bankainnstæðu ...................0 00... sn kr. 140.39 

Gjöld: 
Styrkur til Þorleifs Kristóferssonar, húsgagnasmiðs, Stokkhólmi .. kr. 100.00 
Lagt við höfuðstól ................0%..0 000... — 40.39 

Kr. 140.39 
Forsætisráðherrann, 24. janúar 1944. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

REIKNINGUR 

fyrir Berklavarnasjóð Ólafs Halldórssonar konferensráðs árið 1943, 

stofnaður samkvæmt erfðaskrá árið 1931. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkv. birtum reikningi .................... 
Aukning á árinu 1943, samkv. eftirfarandi reikningi ........... 

  

Tekjur: 
Vextir af bankainnstæðu .............00.00. 00 ess s nn 
Arður af hlutabréfum í h/f Eimskipafélagi Íslands ............. 

  

Eignum sjóðsins er þannig varið: 
1. Inneign í sparisjóðsdeild Búnaðarbanka Íslands ..........00.... 
2. Hlutabréf h/f Eimskipafélags Íslands 

  

Forsætisráðherrann, 24. janúar 1944. 

F. h. r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

kr. 1788.22 
— … 53.95 

Kr. 1842.17 

kr. 45.95 
— 8.00 

Kr. 53.95 

kr. 1642.17 
— 200.00 

Kr. 1842.17
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REIKNINGUR 4 
fyrir Minningarsjóð Hannesar Hafsteins árið 1943. 

Höfuðstóll: 

Eign frá fyrra ári, samkv. birtum reikningi ........0.200000 00 .0.0.0.. kr. 453.42 

  

Vextir af bankainnstæðu ...........0...0 0. ens kr. 13.06 

Kr. 466.48 

Eign í árslok 1943 ........00020 00 nn kr. 466.48 

Forsætisráðherrann, 24. janúar 1944. 

F, h. 1. 

E. u. 

Birgir Thorlacius. 

REIKNINGUR 43 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Kristjáns læknis Jónssonar árið 1943. 

Tekjur: 
1. Eftirstöðvar frá fyrra ári: 

a. 4 jarðræktarbréf, hvert á 1000 kr. (nafnverð) .... kr. 4000.00 

  

hb. 4 veðdeildarbréf á 500 kr., 2 á 1000 kr. (nafnverð) — 4000.00 

c. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. — 956.39 kr. 8956.39 

2. Vextir: 
a. Af jarðræktarbréfum „.........0.0. 00. kr. 220.00 
b. — veðdeildarbréfum .............00.0 000. —- 150.00 
c. — innlögum í Útvegsbanka Íslands ............. —  39.30 

—  409.30 

Kr. 9365.69 

  
  

Gjöld: 
Leiga fyrir seymsluhólf nr. 54 í Landsbanka Íslands ............ kr. 15.00 

2. Eftirstöðvar til næsta árs: 
a. 4 jarðræktarbréf, hvert á 1000 kr. (nafnverð) .... kr. 4000.00 

þan
di 

b. 1 veðdeildarbréf á 1000 kr., 4 á 500, kr. (nafnverð) —- 3000.00 

c. Peningar í innlánsbók nr. 4415 við Útvegsbanka Ísl. —  2350.69 
— 9350.69 

Kr. 9365.69 

  

  

Reykjavík, 6. janúar 1944. 

Sigurgeir Sigurðsson. Sigurjón Jónsson. Helgi Ingvarsson.
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REIKNINGUR 

Menningarsjóðs Ísfirðinga árið 1943. 

Tekjur 
1. Eignir í ársbyrjun ...............0...0. ss ess kr. 15016.57 
2. Tekjur á árinu: 

a. Vextir af bankavaxtabréfum ................... kr. 307.50 
b. Arður frá Eimskipafélagi Íslands ............... — 40.00 

. — — Íshúsfélagi Ísfirðinga ................ — 159.50 
d. Vextir af skuldabr. Rafveitu Ísafjarðar ......... — 10.00 
e.  — — skuldabr. Hjartar Kr. ................ — 4.50 
f.. — — sparisjóðsbók ...........00000. 00... — 187.73 
gs. Sænskt verðbréf, bókfært á 50 kr. greitt með 

72.44 verdm. .........00 0000. — 22.44 
h. Þyzkt verðbréf, bókfært á 100 kr., greitt með 

135 kr. verðm. .......2.00000 0000 0n nr — 35.00 
i. Hlutabréf í Íshúsfélagi Ísfirðinga, að nafnverði 

3190 kr., bókfært með 1030 kr., seld á árinu fyrir 

6380 kr., verðm. .........000%0 0. — 5350.00 = 6116.67 

es 91133.9 
Eignir í árslok: Gjöld Kr. 21133.24 

a. Bankavaxtabréf .........000000200 0000. kr. 5800.00 
hb. Hlutabréf í Eimskipafélagi Íslands ............... —- 1000.00 
c. Hlutabréf í Útvegsbanka Íslands h/f .............. — 100.00 
d. Skuldabréf í Rafveitu Ísafjarðar .................. — 200.00 
e. Innstæða í sparisjóði ...........0..0..000 00... — 14033.24 kr. 91133,94 

Ísafirði, 2. febrúar 1944. Kr. 21133.24 

Jón Guðjónsson. 

REIKNINGUR 

sjúkrasjóðsins Vinaminning á Eyrarbakka árið 1943. 

Tekjur: 
1. Í sjóði 1. janúar 1943 .........0.0000 0000 kr. 8733.78 
2. Gjafir á árinu ..........20.0000 005 — 163.00 
3. Vextir af innstædu .........2000000000 00. rn — 338.38 

Gjåld Kr. 9235.16 

1. Veittur styrkur á árinu 1943 ..........00000 0000 kr. 300.00 
2. Í sjóði í árslok 1943 .........0.0000 0000 e nn — 8935.00 

Eyrarbakka, 31. desember 1943. 

  

Kr. 9235.16 

Árelíus Níelsson. Lúðvík D. Norðdal. Ásta Jónsdóttir.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Ríkisstjórabréf um frestun á fundum Alþingis, undirskrifað af ríkisstjóra 
9. marz 1944, nr. 23. - 

Auglýsing um staðfesting ríkisstjóra Íslands á breytingu á reglugerð fyrir Há- 
skóla Íslands, nr. 47 frá 30. júní 1942, undirskrifuð af kennslumálaráðherra 19. apríl 
1944, nr. 24. 

Bráðabirgðalög um breyting á lögum nr. 6 9. janúar 1936, um tekjuskatt og 
eignarskatt, undirskrifuð af ríkisstjóra 26. apríl 1944, nr. 25. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir ríkissjóð til að kaupa eignir setuliðsins á 
Íslandi, undirskrifuð af ríkisstjóra sama dag, nr. 26. 

Auglýsing um lækkun aðflulningsgjalda á kornvörum og sykri, undirskrifuð í 
fjármálaráðuneytinu 30. marz 1944, nr. 27. 

Bréf dóms- og kirkjumálaráðuneytisins til sýslumannsins í Árnes- 
sýslu, um flutning þingstaðar. 

Samkvæmt tillögu yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 4. þ. m., og ósk 
hreppsnefndarinnar í Sandvíkurhreppi, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt 
til þess að þingstaður hreppsins verði fluttur frá Litlu-Sandvík að Selfossi, enda 
annist hreppsnefndin um að jafnan verði til á hinum nýja þingstað hæfilegt hús 
til þinghaldanna. 

Þetta er yður hér með til vitundar gefið til leiðbeiningar og frekari birtingar. 

, Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Ekknasjóð Íslands“, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 21. janúar 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Ekknasjóð Íslands. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir „Ekknasjóður Íslands“ og er stofnaður með 1000 króna fram- 

lagi sjómannskonu, og er það hluti af áhættuþóknun manns hennar. 

i 2. gr 

Stjórn sjóðsins skipa biskup Íslands, yfirlæknir við Trygsgingarstofnun ríkisins 
og ein kona, tilnefnd af þeim. 

3. gr. 
Takmark sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur á Íslandi til að halda heimilum 

sínum og ala upp börn sín, einnig þær, er mennirnir hafa yfirgefið, án þess að þær 
eigi sök á. 
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4. gr. 
Tekjur sjóðsins séu, auk vaxtatekna, frjáls framlög einstakra manna svo og 

væntanleg framlög fyrirtækja og stofnana. 

5. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtaður í ríkistryggðum verðbréfum eða í sparisjóði, sem 

hefur ríkisábyrgð. 

6. gr. 

Eigi má veita fé úr sjóðnum fyrr en höfuðstóll hans er orðinn 100 þúsund krónur 

og aldrei þó meiru fé en árlegum vöxtum nemur. 

7. gr. 

Verði væntanleg ekknatrygging ríkisins svo rífleg, að þessa styrks sé eigi þörf til 

ekkna, að dómi sjóðstjórnar, sé styrk hans varið til kristindómsfræðslu og viðreisnar 

föllnum konum. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins hefur reikningshald hans og heldur gerðabók og skulu í hana 

færðar ákvarðanir um styrkveitingar og annað, er varðar hag og rekstur sjóðsins. 

9. gr. i 

Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún birt í B.-deild Stjórnar- 

tíðinda. Skipulagsskrá þessari má því aðeins breyta, að öll stjórnin sé ásátt um breyt- 

inguna, enda komi sú breyting í engu í bága við aðaltilgang sjóðsins. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 67 1932, um breyting á reglugerð frá 25. okt. 1929, 

um bifreiðatryggingar. 

1. gr. 

2. mgr. 4. gr. orðist þannig: 
Bifreiðaeigendur eru skyldir til þess að tryggja bifreiðar sínar fyrir eitt ár í 

senn frá 1. maí til 30. apríl næsta ár, og greiðist iðgjaldið fyrir fram fyrir allt árið. 

Ef ný bifreið er tryggð á árinu, skal hún tryggð til næst komandi 30. apríl, þannig að 

tryggingartími allra bifreiða miðist við tímabilið 1. maí til 30. apríl næsta ár. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Hinn 1. maí 1944 fellur í gjalddaga iðgjald af bifreiðatryggingum fyrir tímabilið 

1. júlí 1944 til 30. apríl 1945. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt bifreiðalögum, nr. 23 16. júní 1941, til að 

öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 23. febrúar 1944. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 

um leikfimikennslu og íþróttaiðkanir í skólum. 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Í öllum Þarnaskólum og framhaldsskólum, sem eru kostaðir eða styrktir af 

almannafé, skal leikfimi kennd og íþróttir iðkaðar eftir því sem fyrir er mælt í reglu- 
gerð þessari. Ákvæði reglugerðar þessarar um iþróttanámið ná þó ekki til þeirra 
skóla, sem hafa sérákvæði þar um í reglugerðum sínum, svo sem íþróttakennaraskóla 
Íslands, kennaraskólans og háskólans. 

2. gr. 
Öllum skólum skal séð fyrir hæfu húsnæði og nauðsynlegum áhöldum til leik- 

fimi, íþrótta og leika, sbr. þó ákvæði 10. gr. um fámenna barnaskóla. 
Í húsnæði til leikfimiiðkana skulu vera heit og köld böð ásamt tilheyrandi út- 

búnaði og nauðsynlegum búningsherbergjum fyrir nemendur. 
Skylt er að ræsta húsakynnin vel, og ber skólastjórum og íþróttakennurum að 

sjá um, að öll umgengni sé þrifaleg (sjá V. kafla). 

3. gr. 
Allir skólar skulu hafa til umráða sem næst skólanum hentugt og nægilega stórt 

landssvæði handa nemendum til iðkana útiíþrótta og í útitímum og fríminútum. 
Svæðið skal miðað við það, að þar geti farið fram knattleikir og hlaupaleikir, 

samtímis fyrir stúlkur og pilta, ef um samskóla er að ræða (sjá VI. kafla). 

4. gr. 
Í sambandi við mánaðarfrídaga og önnur leyfi skulu skólastjórar í framhalds- 

skólum — og í barnaskólum eftir því, sem við verður komið — stofna til gongu-, 
skauta- og skidaferda og skal åvallt vera umsjónarmaður (kennari) frá skólanum i 
slíkum ferðum og útitímum. Auk þess er heimilt að verja 1 góðviðrisdegi einu sinni 
í mánuði til slíkra ferða. 

5. gr. 
Skólanemendum er hvorki heimilt að stunda íþróttaiðkanir utan skólans né 

taka þátt í kappmótum þann tíma árs, sem skólar starfa, nema með leyfi skólastjóra 
(sbr. 16. gr. íþróttal.). 

6. gr. 
Skylt er að sjá skólanemendum, er ekki þola almenna leikfimi að dómi skóla- 

læknis, fyrir æfingum, sem miðaðar séu við þol þeirra og þarfir. 

7. gr. 
Í öllum skólum skal kenna heilsufræði. Leggja skal sérstaka áherzlu á heilsu- 

vernd og vaxtarrækt, mikilvægi íþrótta, hreinlætis og baða. Kennarar skulu oft og 
rækilega minna nemendur á skaðsemi allra eiturnautna. 

8. gr. 
Leikfimikennslan skal vera í höndum kennara eða sérkennara, sem hafa tekið 

tilskilið íþróttakennarapróf. Þar sem svo hagar til, að ekki er völ á kennara með 
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49 tilskildu prófi, getur fræðslumálastjórn með samþykki íþróttafulltrúa falið manni, 

8. marz sem ekki hefur kennarapróf, kennsluna um stundarsakir. 

II. KAFLI 

Íþróttakennsla. 

9. gr. 

Barnaskólum í kaupstöðum, kauptúnum og skólahverfum með 400 eða fleiri 

íbúa, skal séð fyrir hæfu húsnæði og nauðsynlegum áhöldum til leikfimi, íþrótta 

og leika. 
Í farskólum og barnaskólum í sveitum og þeim kauptúnum, er hafa færri en 

400 íbúa, skal, ef ekki er kostur á að fá húsnæði til leikfimi og íþróttaiðkana, temja 

nemendum þær líkamsæfingar, sem við verður komið í húsnæði skólanna og á svæð- 
um við þá. Skal einkum leggja stund á æfingar og leiki, sem miða að því að gera 
þau bein, íturvaxin og sérstaklega styrkja bak barnanna og temja skap þeirra. 

10. gr. 
Séu ekki böð í þeim skólum, er um getur í síðustu málsgrein 9. gr., skulu kenn- 

arar sjá um að börnin þvoi sig vandlega a. m. k. einu sinni í viku, en unnið skal að 
því, að hið fyrsta verði komið upp böðum í skólanum eða því húsi, sem leikfimi er 

kennd í. 

11. gr. 
Börn á aldrinum 7—10 ára skulu minnst fá 2 klukkustundir í leikfimi á viku, 

en 11 ára börn og eldri minnst 3 klukkustundir. Í farskólum og öðrum skólum, sem 
búa við slæm skilyrði til leikfimiiðkana, skal tilsvarandi tíma varið til þeirra leika 

og Íþróttaiðkana, sem við verður komið. 

12. gr. 
Fjöldi leikfimitíma hjá stúlkum og piltum í framhaldsskólum skal vera minnst 

3 klukkustundir á viku, þar með talinn tími til baða og fataskipta. 

13. gr. 
Gefa skal nemendum tækifæri til þess að læra glimu, frjálsar íþróttir og knatt- 

, 
leiki. Slík kennsla fari fram í námskeiðum, utitimum eða frímínútum. 

III. KAFLI 

Bekkjaæfingar (örfunaræfingar). 

14. gr. 
Í öllum skólum þar sem engin leikfimikennsla fer fram, skal kennurum skylt 

að láta nemendurna gera æfingar inni í kennslustofunni í sætunum. 
Æskilegt er, að einnig þar, sem leikfimikennsla fer fram, láti kennarar nem- 

endur taka æfingar í sætum daglega, þegar um % af kyrrsetutíma í skóla er liðinn. 

IV. KAFLI 

Um próf. 

15. gr. 

Leikfimipróf skulu að jafnaði fara fram í marzmánuði ár hvert.
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16. gr. 
Skólanefnd barnaskólanna skipar prófdómara við leikfimipróf barna, en 

íþróttafulltrúi ríkisins skipar prófdómara við leikfimipróf í framhaldsskólum. 

17. gr. 
Á prófi skal prófa nemendur — samkvæmt því, er segir í 18. gr. — í eftirfar- 

andi atriðum: 
1. Staðæfingum. 
2. Spennibeygju eða spennibeygjandi æfingum. 
3. Æfingum í rimlum eða stigum. 
4. Lyftiæfingum á bita, í köðlum eða hringum. 
5. Jafnvægisæfingum á bita eða gólfi. 
6. Gangi, hlaupi og réttstöðu og 
7. Stökki yfir áhöld eða án áhalda og fimleikum á dýnu. 

18. gr. 
Prófskylda nær ekki til barna innan 10 ára aldurs. 
Í farskólum og öðrum barnaskólum, sem eigi hafa sérstakt húsnæði og mjög 

takmörkuð áhöld til leikfimi- og íþróttaiðkana, skal aðeins prófa börnin í atriðum 
Þeim, sem greinir í 1., 5. og 6. tölulið 17. gr. (10 alhliða staðæfingar, 2—3 jafnvægis- 
æfingar, gangur og réttstaða). Annars staðar skal prófa 10 og 11 ára börn í öllum 
atriðum sömu gr., nema því 7., en 12 ára börn og eldri í öllu því, sem talið er í 17. gr. 

Hvert barn skal gera tvær prófraunir í öllum einstaklingsæfingum. 

19. gr. 
Framhaldsskólanemendur skulu prófaðir í öllu þvi, er greinir i 17. gr, þó er 

heimilt, þar sem húsnæði til fimleikaiðkana er svo óhentugt, að ekki er hægt að koma 
við áhaldaæfingum, að sleppa prófi í atriðum þeim, er greinir í 3., 4. og 7. atr. 17. gr. 

- 20. gr. 
Gefa skal einkunnir fyrir leikfimi í sömu tölum og gert er í öðrum námsgrein- 

um hlutaðeigandi skóla. Kennarar skulu gefa einkunn fyrir ástundun. Meðaltal 
af einkunn kennara og prófdómara verður einkunn nemandans og reiknast hún 
með til aðaleinkunnar. 

V. KAFLI 

Útbúnaður íþróttahúsa. 

21. gr. 

Ákvæði um íþróttahús. 
Við hvern leikfimisal skal vera: Anddyri, geymsluklefi ræstilækja, búnings- 

herbergi, baðherbergi, salerni, áhaldaherbergi og kennaraherbersi. 

Í anddyri skal vera aurrist og aurmotta, og útbúnaður fyrir yfirhafnir og 
skófatnað. 

Í ræstiklefa skulu vera tæki til þess að þvo gólf leikfimisalsins. Þau tæki séu 
aðeins notuð í leikfimisalnum og herbergjum honum tilheyrandi. 

Einnig sé þar eða í baðklefa ílát eða þvottaskál, til þess að þvo úr dráttar- 
dulur. 

Þar, sem leikfimiflokkar koma hver á -eftir öðrum, skulu búningsherbergi 
vera tvö. Í búningsherbergjum skulu vera bekkir með veggjum og snagaborð. Á 
gólfi meðfram bekkjum skal nota rimlafleka, til þess að standa á meðan nem- 
endur hafa fataskipti. Í áhaldaherbergi skal geyma öll laus tæki, 
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Kennaraherbergi má nota við læknisskoðanir. 

Leikfimisali má ekki lána til annars en íþróttaiðkana, nema samkv. reglum 

og samningi, sem fræðslumálastjórn eða íþróttanefnd ríkisins hefur samþykkt. 

22. gr. 

Hiti og loftræsting. 

Hiti í leikfimisal skal vera - 1299— 14? C., en í búnings- og baðklefum um 

+- 20? GC. Þess skal vel gætt, að loft sé ferskt og reyklaust í leikfimisal og tilheyr- 

andi herbergjum. 
23. gr. 

Ræsting. 

Dráttardulur séu eigi færri en 2 úr þéttu, voðfelldu efni og ýtur til þess að 

draga þær yfir salsgólfið. 
Að loknum hverjum leikfimitíma skal draga votar dráttardulur yfir allt 

salsgólfið og skal þvo dráttarduluna að því loknu, svo að ávallt sé til hrein dula 

fyrir lok næsta tíma. 
Hafi salurinn verið notaður til annars en íþróttaiðkana, nægir yfirferð með 

dráttardulu ekki, heldur verður þá að sápuþvo gólfið og fara um alla lista með 

votum klút. 
Búningsherbergi og baðherbergi skal ræsta daglega, og varast skal að sápa 

sé skilin eftir á gólfum. 
Þess skal vel gætt, að handklæði og fatnaður, sem skilinn er eftir, sé sem 

fyrst tekið á brott úr herbergjunum og að ekkert sé þurrkað á ofnum. 
Salerni, þvagskálar og þvottaskálar skal ræsta daglega. 
Áhaldaherbergi skal ræsta ásamt áhöldum vikulega. 
Leikfimisal og tilheyrandi herbergi, ásamt föstum tækjum, skal sápuþvo 

minnst einu sinni á ári. 
Gólf leikfimisals ásamt föstum tækjum úr tré skal lakkbera minnst einu 

sinni á ári og skal það tvílakkborið. 
Sé leikfimisalur notaður fyrir skemmtisamkomur, þá skal ræsta hann og lakk- 

bera oftar, 
Búningsklefa, baðklefa og áhaldaherbergi má ekki nota til annars en i sam- 

bandi við íþróttaiðkanir. 
Komi rifur í gólf leikfimisals, skal sem fyrst fylla þær (kitta) eða fella ný 

borð í gólfið. 
24. gr. 

Baðvarzla. 
Kennari eða sérstakur baðvörður blandi baðvatnið fyrir nemendur og annist 

það, að nemendurnir þvoi sér vel, en eyði ekki að óþörfu sápu né vatni, einnig 
sjái þeir um að böðunin fari vel og skipulega fram. 

Sé sérstakur baðvörður, sér hann (hún) um að bað- og búningsklefar séu 

þrifalegir og aðstoðar íþróttakennarann við að gæta þess að umgengni í anddyri 

og frágangur nemenda á fatnaði sé góður og einnig annist hann (hún) um þvott 
á dráttarklútum, svo að hreinn klútur sé við hendina í lok hvers tíma. 

25. gr. 

Leikfimitæki. 

Fjöldi leikfimitækja og gerð þeirra fer mjög eftir aldri nemenda og fjölda 

beirra, sem nota salinn. 
Keppa skal að því, að þessi tæki verði í hverjum sal:



63 

1. Jafnvægisslár tvær, annaðhvort færanlegar með dráttarútbúnaði eða stoðum 

komið fyrir örugglega í hornum salsins og slárnar felldar í grópir við gólf 
annars gaflsins. 

2. Rimlagrind skal vera a. m. k. ein á hverja tvo leikfimiiðkendur. (Einn iðk- 
andi á hverja 4 m?). 

3. Skemlar skulu vera jafnmargir og rimlar og séu þeir hengdir upp í hornum 
salsins. 

4. Klifurkaðlar séu 6—10, helzt færanlegir að veggjum. 
5. 1--2 hringasamstæður færanlegar að lofti. 
6. 1—2 langir hestar (stór og lítill) með tilheyrandi þófum. 
7. 1—2 kubbhestar (stór og lítill). 
8. 1—2 leikfimikistur (stór og lítil). 
9. 1 stökkborð. 

10. 2—4 jafnvægisbekkir. 
11. 2-4 lágar jafnvægisslár. 

12. 1—2 samstæður af hástökkssúlum með tilheyrandi trérá og sandpokasnúru. 
13. 2—4 gúm- eða trefjamottur. 
14. 1—2 langar dýnur (3—5X1,35). 
15. 1 reiptogskaðall. 
16. 25—30 hoppbönd (sippubönd). 
17. 25—30 merkibönd um upphandlegg eða um öxl; 2—3 litir. 
18. 1 lyfjakassi (samkv. bók J. O. J. „Hjálp í viðlögum“). 
19. 2 boðhlaupskefli. 
20. 2—4 handknettir. 
21. 2—4 íþyngdir knettir. 
22. 10—15 smáknettir (80—120 g.). 
23. 10—20 glímubelti. 

26. gr. 

Ákvæði um áhöld. 
Öll laus áhöld skal viðra og ræsta árlega, og á vori hverju skal íþróttakenn- 

arinn skoða þau vandlega og láta gera við skemmdir. 
Stranglega skal banna að bleyta hendur með munnvatni áður en áhöld eru 

notuð. 

27. gr. 

Leikfimifatnaður. 
Áður en nemendur fara til íþróttaiðkana í leikfimisal, skulu þeir afklæðast 

daglegum fatnaði og klæðast leikfimifatnaði. Nemendur skulu skyldaðir til þess 
að nota sérstakan leikfimifatnað, sem þeir noti ekki til annarra hluta. 

Íþróttakennari áminni nemendur um að halda leikfimifatnaði sínum hreinum, 
og einnig skulu þeir eða baðvörður líta eftir, að nemendur noti hrein handklæði. 

Vanskilafatnað og handklæði skal tafarlaust taka á brott úr búningsklefum. 

VI. KAFLI 

Leiksvæði og áhöld. 

28. gr. 

Ákvæði um leiksvæði. 
Leiksvæði fyrir skóla má ekki vera meir en í % km fjarlægð frá skóla. 
Minnsta stærð leiksvæðis sé 60X40 m og er þá miðað við skóla með nemenda- 

fjölda 100 eða færri, 
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49 Svæði fyrir handknattleik, stórfiskaleik og höggknattleik (langbolta) er 
8. marz 40X25 m. - 

Við útjaðra leiksvæðis skal koma fyrir 2 stökkgryfjum. 
Hástökks- og stangarstökksgryfju 5X5 m og langstökks- og þrístökksgryfju 

1,5X<4—> m. Gryfjurnar séu 40 em djúpar og fylltar fíngerðum sandi. 
Að gryfjunum skal vera atrennubraut 15—30 m löng. Við langstökksgryfju 

skal fella niður í völlinn tvo planka (120x20Xx10 em), annan í metra fjarlægð frá 
gryfjubrún, en hinn í ö—6 metra fjarlægð. Æskilegt er, að allt að helmingur 
svæðisins sé grasvöllur, sem borið sé á á hverju vori og sleginn 1—2 sinnum á 
sumri. Hinn hlutinn sé þakinn leirblöndnum sandi. Varast skal að nota fíngerðan 
sand. 

Leiksvæði skal afgirða (þó ekki með gaddavír). 
Knattspyrnusvæði fyrir skóla er 8050 m. 

  

  

29. gr. 

Ákvæði um áhöld. 
Tæki til útileika ættu að vera í hverjum skóla, sem hér segir: 
Slå fyrir handgang. 
Tréveggur fyrir veggknattleiki. 
Stór og lítil knatttré. 
2—3 handknettir. 
2—3 fótknettir. 
Mælikvarði. Skeiðklukka. 

Hástökkssúlur með stökkrá eða sandpokasnúru. 
Skíði. 
Skautar. D

A
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Em
 

j 30. gr. 

Ahöld til útileika skal geyma í sérstökum skáp eða klefa, sem annaðhvort er 
gætt af kennara eða sérstökum áhaldavörðum úr hópi nemenda. Á hverju vori 
skal yfirfara áhöld, gera við skemmdir og útvega ný, er með þarf. 

31. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt íþróttalögunum, nr. 25 frá 12. febr. 1940, og 

öðlast þegar gildi. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 8. marz 1944. 

Einar Arnórsson.   
Ragnar B jarkan. 

50 REGLUR 
8. marz . FA + 

um undanþágur skólanemenda frá að stunda nám eða taka þátt í námi 

einstakra greina. 

1. gr. 
Áður en skólastjóri veitir nemanda undanþágu um lengri eða skemmri tíma 

frå að stunda nám eða taka þátt í námi einstakra greina, er honum rétt, nema til- 
greindar ástæður séu bersýnilega óvéfengjanlegar, að krefjast rökstudds vottorðs 
skólalæknis, þar sem eru sérstakir skólalæknar, en ella hlutaðeigandi héraðslæknis.
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2. gr. 50 
Nú telur heimilislæknir nemanda rétt, að til álita komi, að nemandanum verði 8. marz 

veitt undanþága samkvæmt 1. gr., og ritar hann þá vottorð um það á þar til gert 
eyðublað, er landlæknir gefur út og héraðslæknar láta í té. Vottorðið sendir heim- 
ilislæknir hlutaðeigandi skólalækni (héraðslækni) í lokuðu umslagi. 

Reglur þessar, sem eru settar samkvæmt ákvæðum 27. gr. laga nr. 94 23. júní 
1936, um fræðslu barna, ganga í gildi þegar í stað. 

Í kennslumálaráðuneytinu, 8. marz 1944. 

Einar Arnórsson. 

Ragnar Bjarkan. 

REGLUGERÐ 51 
1. april 

um breyting á reglugerð nr. 4 2. janúar 1942, um varnir gegn útbreiðslu nokkurra á 
næmra sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda er bíða tjón af þeim. 

1. gr. 
38. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Ef mæðiveiki er sönnuð í fé aðila fyrir næstu áramót áður en skýrsla er gerð, 

má veita honum uppeldisstyrk á gimbrarlömb, sem hann á á fóðri, eftir þeim regl- 
um, sem settar eru í 39—41. gr. Enn fremur er sauðfjársjúkdómanefnd heimilt að 
verja nokkru af því fé, sem árlega er veitt í fjárlögum sem uppeldisstyrkur, til þess 
að greiða þessum fjáreigendum áhættustyrk á fé, sem þeir eiga á fóðri, eftir reglum 
þeim, sem settar eru í 42. gr. 

Bæði uppeldisstyrk og áhættustyrk má ákveða misháan á kind eftir landshlut- 
um, með hliðsjón af mismunandi tilkostnaði og afurðamagni. 

2. gr. 
42. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Ef sauðfjársjúkdómanefnd ákveður að úthluta áhættustyrk samkvæmt 2. máls- 

lið 38. gr., skal þeirri úthlutun hagað sem hér segir: 
Fullur áhættustyrkur skal greiddur á fyrstu 100 kindur af fjártölu hvers bónda, 

en hálfur styrkur á þá tölu. sem þar er fram yfir. Ef bóndi hefur fleiri en 4 kýr, 
skal þó draga frá styrkhæfri fjártölu 40 kindur fyrir hverja kú, sem umfram er, ef 
stvrkhæf fjártala fer ekki niður fyrir 100 vegna þess frádráttar, en 20 kindur fyrir 
hverja kú að því leyti, sem styrkhæf fjártala fer niður fyrir 100. Nú hefur bóndi 
færri en 100 kindur en fleiri en 4 kýr á fóðri og skal þá margfalda tölu kúa umfram 
fjórar með 20 og draga frá tölunni 100, en afgangurinn er styrkhæf fjártala hjá þeim 
bónda. Búlausir fjáreigendur og þeir, sem ekki hafa landbúnað að aðalatvinnu fá 
hálfan áhættustyrk á fjártölu sína. 

Ef fjárstofn viðkomandi fjáreiganda virðist mjög næmur fyrir veikinni, selur 
sauðfjársjúkdómanefnd gert það að skilyrði fyrir útborgun uppeldisstyrks og áhættu- 
styrks, að aðili kaupi líflömb af öðrum fjárstofni með samþykki nefndarinnar eða 
eftir tilvísun hennar. 

Nefndin ávísar vegafénu til vegamálastjóra og jarðræktarstyrknum til Búnaðar- 
félags Íslands, og skulu þessir aðilar hafa eftirlit með þessum framkvæmdum og 
annast útborgun samkvæmt því, sem unnið hefur verið og heimild er til.
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öl Reglugerð þessi er hér með selt samkvæmt lögum nr. 75 27. júní 1941 til að öðl- 

1. april ast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. apríl 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Vigfús Einarsson. 

52 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Ekknasjóð Gnúpverja“, útgefin á 

3. apríl venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 3. april 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
fyrir Ekknasjóð Gnúpverja. 

1. gr. 

Sjóður þessi er stofnaður til minningar um Guðrúnu Stefánsdóttur, húsfreyju 

í Haga í Gnúpverjahreppi, sem fædd var 19. marz 1914 og dáin 25. febr. 1943. 

2. gr. 

Sjóðurinn heitir Ekknasjóður Gnúpverja. Stofnfé sjóðsins er 1000 — eitt þúsund 

— krónur, sem konur í Kvenfélagi Gnúpverja, og nokkrir aðrir Gnúpverjar gáfu til 

minningar um Guðrúnu, og eykst sjóðurinn af vöxtum og sjöfum, sem kunna að 

verða gefnar í hann. 
Minningarspjöld fyrir sjóðinn skulu gefin út svo fljótt, sem því verður við komið. 

  

3. gr. 

Sjóðurinn skal ávaxtast í Aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands, með þeim skilmálum, 

að vextir séu allir lagðir við höfuðstólinn, unz ársvextir nema 100 — eitt hundrað — 

krónum, en úr því falli helmingur ársvaxtanna til útborgunar til stjórnar sjóðsins, 

svo hún geti varið fé þessu samkvæmt tilgangi hans. Hinn helmingurinn sé ávallt 

lagður við höfuðstólinn. 

i 4. gr. 

Starfsvid sjóðsins skal vera Gnúpverjahreppur i Årnessyslu, og hann einn. Og 

er tilgangur sjóðsins að styrkja ekkjur og ekkjumenn, sem búsett eru i hreppnum. 

Gt
 gr. 

Styrkveitingum skal svo hagað: 
a. Þær fari fram 19. marz ár hvert, eða því sem næst. 

b. Eigi má veita minni styrk en 50 — fimmtíu — krónur. 
c. Veita má hvort heldur eftir umsóknum eða án þeirra. 

d. Sé engin ekkja eða ekkjumaður í hreppnum talin styrkþurfi, skal styrkja mun- 

aðarlaus börn. Þurfi þess ekki heldur ár og ár, leggjast allir vextir við höfuðstól 

meðan svo stendur, sbr. þó 8. gr. 

e. Nú giftist ekkja eða ekkjumaður, og er stjórn sjóðsins þó heimilt, að veita henni 

eða honum styrk í eitt skipti eftir það, þ. e. næst, þegar styrkveiting fer fram, 

--- ef ástæða þykir til.
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6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn fyrst um sinn: sóknarprestur Stóra-Núps presta- 

kalls, oddviti Gnúpverjahrepps, og kona, sem stjórn Kvenfélags Gnúpverja kýs. Skipi 
sami maður fleiri en eina af stöðum þessum, kýs kvenfélagið (eða hreppsfundur) 
hinn þriðja mann. 

Þegar sjóðurinn hefur vaxið að mun, og farið er að veita styrk úr honum, sé 
heimilt að bæta tveim mönnum í stjórnina, og er hún þá skipuð 5 mönnum, sé annar 
kosinn á aðalfundi Kvenfélags Gnúpverja, en hinn kosinn á hreppsfundi. Stjórnin 
kys sér formann. 

Stjórnin annast fjárhag sjóðsins og ræður úthlutun styrktarfjár. 

7. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksár. Formaður gerir ársreikninga sjóðsins, en 

aðrir tveir stjórnarmenn endurskoða þá. Skulu þeir ritaðir í sérstaka bók og sýndir 
á aðalfundum Kvenfélags Gnúpverja, og á hreppsfundum í Gnúpverjahreppi eigi 
sjaldnar en annað hvort ár. Þeir skulu og birtir í Lögbirtingablaðinu. 

8. gr . gr. 
Komi su tid, að vextir þeir, er til útborgunar falla, verði svo miklir, að sýnt sé, 

að framvegis verði engin þörf á þeim öllum til styrktar ekkjum, ekkjumönnum eða 
munaðarlausum börnum, má verja nokkru af þeim til annarra líknarstarfa. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari. 

REGLUGERÐ 

um skemmtanaskatt í Neskaupstað. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918 sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og lög nr. 

61 11. júní 1938, skal greiða skatt af öllum skemmtunum fyrir almenning, sem haldn- 
ar eru í Neskaupstað og ekki eru sérstaklega undanþegnar skatti samkv. nefndum 
lögum. 

2. 
Skattskyldar skemmtanir eru þessar 
1. flokkur: 

a. hljómleikar og söngskemmtanir, 
b. sjónleikar, 

c. kappleikar og sýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í, 
d. kvikmynda- og skuggamyndasýningar, 
e. tombólur, bögglauppboð og happdrætti. 

2. flokkur: 
a. dansleikar, 

b. danssýningar, 
c. loddara- og fjölleikasyningar, 
d. allar aðrar almennar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru taldar 

sérstaklega. 

ga
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3. gr. 
Af skemmtunum þeim, sem taldar eru í fyrsta flokki skal greiða 10% en 20% 

af skemmtunum þeim, sem taldar eru í 2. flokki. Ef skemmtun er margþætt skal miða 
skattinn við þann þáttinn, sem hæst er skattlagður. Skatturinn er hundraðsgjald af 

inngangseyri. 

4. gr. 
Bæjarstjóri getur, þegar sérstaklega stendur á, veitt undanþágu frá skattgreiðslu 

fyrir skemmtanir, sem haldnar eru i góðgerðarskyni eða til eflingar fræðslu- og menn- 

ingarstarfsemi í bænum. 

5. gr. 
Bæjarstjårn Neskaupstaðar hefur eftirlit með því að reglugerð þessari sé hlýtt, 

sér um innheimtu skattsins og hefur eftirlit með skemmtunum og sölu aðgöngumiða 
ef þurfa þykir. Getur hún ráðið til þess sérstakan mann fyrir sína hönd og nefnist 
hann þá eftirlitsmaður skemmtana. 

6. gr. 
Hver, sem halda vill skemmtun sem aðgangur er seldur að, skal tilkynna bæjar- 

stjóra eða eftirlitsmanni skemmtana hvar og hvenær skemmtunin skuli haldin. Af- 
hendir þá bæjarstjóri (eftirlitsmaður) aðgöngumiða svo marga er ætla má að nægi. 
Gerð miðanna ákveður bæjarstjóri og greiðist kostnaður við þá af skattatekjunum. 
Þegar er samkomu er lokið eða í síðasta lagi 2 dögum síðar, skal sá, er fyrir skemmt- 

uninni stóð, afhenda bæjarstjóra (eftirlitsmanni) alla ónotaða aðgöngumiða og greiða 
um leið skattinn samkv. 3. grein. Bæjarstjóri getur þó ákveðið, að skatturinn skuli 
greiddur fyrirfram um leið og miðar eru afhentir. 

7. gr. 
Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skemmtanaskatts. Ef fleiri 

en einn standa fyrir skemmtun, ábyrgjast þeir einn fyrir alla og allir fyrir einn 
greiðslu skattsins. Stjórn félags er ábyrg fyrir skatti af skemmtunum sem félag heldur. 

8. gr. 
Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna Í sérstakan sjóð, er bæjarstjórn 

varðveitir. Fé sjóðsins skal varið til þess að koma upp eða styrkja samkomuhúss- 
byggingu i bænum eftir ákvörðun bæjarstjórnar, en að því fengnu skal sjóðnum varið 
til einhverrar menningarstarfsemi í bænum eftir því sem bæjarstjórn ákveður á 
hverjum tíma. 

Beikningar sjóðsins skulu fylgja reikningum bæjarins og endurskoðast og úr- 
skurðast með þeim. i 

9. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að þúsund krónum. Sé brotinu 

Þannig háttað, að undan hafi verið dreginn skemmtanaskattur, skal lágmark sektar í 
minnsta lagi nema ferfaldri þeirri upphæð, sem undan hefur verið dregin, þó ekki 
yfir þúsund krónum. 

Mál, sem rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal fara með sem almenn lög- 
reglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga 

að máli. i 
Í dómsmálaráðuneytinu, 12. april 1944. 

Einar Arnórsson.   
Ragnar Bjarkan,
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AUGLÝSING 54 
, . 12. apríl 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri 

bifreiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzínskammtur til bifreiða vera sem hér 
segir á tímabilinu 1. maí til 1. september 1944: 

A. Fólksbifreiðir: 

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði .................... 8000 lítrar 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- 

bifreibir ............ DES 4000 — 
3. Leigubifreiðir, þær sem uppfylla ákveðin skilyrði ............ 3500  — 
4. Einkabifreiðir: 

a. Læknabifreiðir .................... eee den 1200 — 
b. Almenn stærð, 5—6 manna ..............000000.0 850 —- 
c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni ...........0.0000.0..... 500 — 
d. Bifhjól ........0000. eee L LE, 100 — 

B. Vörubifreiðir: - 
1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri ..............00.00. 0 4000 — 
2. Vörubifreiðir, 1% tonn ...............0... 0. 3000 — 
3. Vörubifreiðir, % til 1% tonn .............00000000. 2000 — 
4. Vörubifreiðir, smábifreiðir ............0.0 0 800 — 

2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en Þifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 
Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að í Reykjavík sé ein bifreiðastöð opin til mann- 

flutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugardögum 
til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

' 4. gr. 
Benzinskömmtunarmiðar, sem menn kunna að eiga ónotaða frá 1. skömmtunar- 

tímabili ársins 1944, skulu gilda áfram á 2. skömmtunartímabili 1944. 

Atvinnu. og samgöngumálaráðuneytið, 12. april 1944. 

Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálmason.
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REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Dalvík, nr. 157 1. september 1939. 

1. gr. 
Á eftir VIII. kafla reglugerðarinnar komi nýr kafli, er verði IX. kafli, svo hljóð- 

andi: 
Gjald samkvæmt 11. gr. hafnarlaganna 3. f. 
Af bátum, sem gerðir eru út frá Dalvík, greiðist gjald afla þannig: 

1. Af þorskveiðum greiðist 1%%% af brúttó söluverði afla, lifur meðtalin. 

2. Af sildveiðum greiðist 72% af brúttó-afla. 

2. gr. 
Útgerðarmaður bátsins ber ábyrgð á, að gjald þetta sé greitt hafnarsjóði. Gjaldið 

fellur í gjalddaga í lok hverrar vertíðar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 66 8. september 1931 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. april 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð hjónanna Þorsteins 
Hjartar Árnasonar hreppstjóra og Matthildar Guðmundsdóttur ljósmóður“, útgefin á 
venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 14. apríl 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir minningarsjóð hjónanna Þorsteins Hjartar Árnasonar hreppstjóra og 

Matthildar Guðmundsdóttur ljósmóður, sem bjuggu á Dyrhólum 1872 til 1905. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður hjónanna Þorsteins Hjartar Árnasonar hrepp- 

stjóra og Matthildar Guðmundsdóttur ljósmóður. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er jörðin Dyrhólar (Vesturhús) í Dyrhólahreppi innan Vestur- 

Skaftafellssýslu. 
Jörðin var eign nefndra hjóna og gekk að þeim látnum í arf til barna þeirra, 

sem með skjali þessu gefa hana Dyrhólahreppi til fullrar eignar og umráða, með 

jarðarhúsum og tilheyrandi mannvirkjum ásamt kúgildum, reka á fjörur jarðarinnar 

og öllum öðrum hlunnindum, sem henni tilheyra. Jarðarhúsin, nema að krónutali 

1450.00 — fjórtán hundruð og fimmtíu — krónum.
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3. gr. 56 
Jörðin er, eins og segir í 2. gr., afhent Dyrhólahreppi til ævarandi eignar. Aldrei 14. apríl 

má hreppsnefnd Dyrhólahrepps, né heldur nokkur annar, veðselja jörðina eða selja 
n 

hana öðrum, hvernig sem á stendur. 

4. gr. 
Núverandi ábúandi hefur að sjálfsögðu rétt til lífstíðarábúðar á jörðinni og með 

sömu skilmálum, sem hann nú hefur. Að honum látnum eða burtfluttum skal jörðin 
jafnan byggð með lífstíðarábúðarrétti og með hæfilegu eftirgjaldi ásamt öðrum skil- 
málum, sem tryggja það, að jörðin sé vel setin, enda fari ábúðarrétturinn í þeim efn- 
um eftir gildandi lögum. 

Ekki má sjóðurinn taka að sér, að reisa eða halda við húsum eða byggingum á 
jörðinni. 

ð. gr. 
Árlegt eftirgjald jarðarinnar og þær 1000 — eitt þúsund — krónur í peningum, 

er stofnendur sjóðsins gefa og afhenda nú þegar, skal leggja til ávöxtunar í Aðal- 
deild Söfnunarsjóðs Íslands eða aðra jafntrygga stofnun. 

Þegar árlegt eftirgjald jarðarinnar með ársrentu af innstæðu sjóðsins, nemur 
600 — sex hundruð — krónum eða meiru, skal stjórn sjóðsins heimilt að verja allt 
að % hlutum teknanna, árlega, til verðlauna þeim til handa í Dyrhólahreppi, sem 
skara fram úr í skógrækt og trjárækt og blómarækt á ábýlisjörðum sínum. 

Afgangurinn, eða 7 hluti ársteknanna, skal leggjast við höfuðstólinn með þeim 
tekjuauka, er sjóðnum kann að bætast með gjöfum manna eða áheitum. 

Fari svo eitthvert árið, eða árabil, að ekki þyki ástæða til þess að veita verðlaun 
úr sjóðnum, leggjast allar árstekjurnar við höfuðstólinn. Höfuðstól sjóðsins má aldrei 
skerða. 

6. gr. 
Aldrei má veita neinum manni minni verðlaun á ári úr sjóðnum en 150 — eitt 

hundrað og fimmtíu — krónur. 

7. gr. 
Ef ábúandi jarðarinnar sýnir sérstakan dugnað í sandgræðslu eða vörnum sand- 

foks á jörðinni, þá öðlast hann sama rétt til verðaluna og þeir, sem 5. gr. stofnskrár- 
innar veitir rétt til verðlauna úr sjóðnum. 

Ábúandi jarðarinnar gengur að öðru jöfnu fyrir verðlaunum úr sjóðnum. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa hreppsnefnd Dyrhólahrepps á hverjum tíma og ber hún 

ábyrgð á öllum fjárreiðum hans og ráðstöfunum, samkvæmt skipulagsskrá þessari. 
Skulu og vera tveir endurskoðendur sjóðsins, kosnir á hreppskilaþingi til sama 

tima og hreppsnefnd er kosin. 
Stjórn sjóðsins og endurskoðendur vinna án þóknunar, en greiða má allan út- 

lagðan kostnað af fé sjóðsins. 

9. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skulu reikningar hans sendir árlega, 

endurskoðaðir, fyrir marzmánaðarlok, til sýslunefndar Vestur-Skaftafellssýslu til 
athugunar og úrskurðar. 

10. gr. 
Þegar farið verður að veita verðlaun úr sjóðnum, samkvæmt framansögðu, skal 

stjórn hans með nægilegum fyrirvara auglýsa meðal hreppsbúa hvenær umsóknir
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56 skuli koma til nefndarinnar og uim leið taka það fram, ef einhvers sérstaks er krafizt 

14. apríl til þess að geta komið til greina við úthlutun verðlaunanna. 

11. gr. 

Skipulagsskrá þessi skal borin undir hreppsnefnd Dyrhólahrepps og sýslumann- 

inn í Skaftafellssýslu til samþykkis. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari hjá því æðsta valdi á Íslandi, 

sem með slík mál fer og hún síðan birt í Stjórnartíðindunum. 

Reykjavík, Eskifirði, Vestmannaeyjum, í febrúarmánuði 1944. 

Friðrik Þorsteinsson, Ránargötu 2, Reykjavík, 16. febr. 1944. 
pr. Gróa Sigríður Þorsteinsdóttir Einarsson, Osland P. O., B. C., Canada, 

Friðrik Þorsteinsson. 

Elín Ragnheiður Þorsteinsdóttir, Eskifirði, 20. febr. 1944. 

Elín Þorsteinsdóttir, Löndum í Vestmannaeyjum, 28. febr. 1944. 

Matthildur Þorsteinsdóttir, 28. febr. 1944. 

57 REGLUGERÐ 
17. apríl 

apr! um breyting å reglugerd nr. 133 28. des. 1936, um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 

16. gr. B 5 orðist svo: i 
Fyrning. 

Ef kostnaðarverð hlutar er nefnt a, verð hlutarins, eða eftir atvikum áætlað 

verð hans, þegar hann verður lagður niður c, og tala þeirra ára, sem hluturinn 

. , . „ . . a— 

endist eða ætla má að hann muni endast b, skal árleg fyrning teljast = 

Ef hlutur verður ónýtur áður en afskrift hans er lokið, skal færa eftirstöðvar 

af afskrift hans til gjalda það ár, sem hluturinn verður ónýtur. 

Ef hlutur er seldur hærra verði en hann er fyrndur niður í, skal mismunur- 

inn á söluverði hans og eftirstöðvum af afskrift hans teljast skattskyldar tekjur. 

Þetta á þó ekki við um fyrningu á fasteignum og skipum. 

Ef eignarréttur til einhvers hlutar er takmarkaður við vissan árafjölda, þannig 

að aðili verður að láta eignina af hendi eða eyðileggja hana innan ákveðins tíma, 

endurgjaldslaust eða án þess að fullar bætur komi fyrir, má miða fyrningu hlut- 

arins við þann tíma, sem eignin á eftir að vera Í eigu gjaldanda. 

Afskrift skal því aðeins telja til frádráttar tekjum, að fært sé svo fullnægjandi 

bókhald, að séð verði, hvernig hún er reiknuð og bókfærð, þannig að á hverjum 

líma sé auðvelt að sannprófa hana. 
Fyrningu skal reikna af kaupverði eða kostnaðarverði. Þó skal reikna fyrn- 

ingu húsa, annarra en verksmiðjuhúsa og gróðurhúsa, af fasteignamati þeirra. 

Þegar gömul tæki eru keypt skal sérfróður maður meta endingarmöguleika þeirra 

og skal afskriftin miðuð við það mat. Þegar svo stendur á, má ákveða fyrningar- 

hundraðstölu aðra en þá, sem ákveðin er fyrir sömu tæki ný. 

Skip, sem eingöngu eru notuð til síldveiða, og önnur skip, sem eru í notkun 

aðeins 2—3 mánuði á ári hverju, skulu afskrifast með 90% af venjulegri ársfyrningu.
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Ef tréskipi er lagt upp, þannig að það standi á landi ónotað árlangt eða lengur, skal 57 það afskrifast með 75% af venjulegri ársfyrningu. 17. apríl Eigi skal afskrifa stærri tæki, eða vélar, lengra niður en svo, að ætla megi, að niðurlagsverði sé náð, meðan tækin eða vélarnar eru notuð í rekstri. Smærri vélar og tæki, skrifstofuhúsgögn og bifreiðar, skal eigi afskrifa lengra niður en svo, að eftir standi venjuleg eins árs afskrift meðan hlutir þessir eru notaðir í rekstri, og kemur því síðasta ársafskrift fyrst til frádráttar tekjum þegar hlutirnir eru teknir úr notkun. 
Ef skattanefnd telur eignir, sem fallið geta undir ýmsa fyrningarflokka, eigi nægilega aðgreindar í bókhaldi, skal hún reikna fyrningarhundraðshlutann svo sem Öll eignin kæmi í þann fyrningarflokk, sem lægstan hefur fyrningarhundraðs- hlutann. 
Fyrningarhundraðshluta Þann, sem hér verður talinn, af eignum þeim, sem hér á eftir eru taldar, og hliðstæðum þeirra, skal leyfa sem hámarksafskrift. 

Bifreiðar. 
Leigubifreiðar (Drossiur) „0... 20 % 
Læknabifreiðar ............... III 15 — 
Strætisvagnar og áætlunarbifreiðar til langferða .. 20—25— 
Vörubifreiðar ..........0 eee, 20 — 

Byggingar. 
Benzingeymar og dælur til benzínsölu ................ 10 % 
Bryggjur ur timbri (eftir staðháttum) ............. 8—10 — 
Gróðurhús suse. 

10 — 
Loðdýrabúr og tilheyrandi girðingar .............,.... 15 — 
Stálgeymar (Tankar) ............00.. 4— 
Steinsteyptir geymar (Tankar) 2... 0 3 — 
Steinhuis suse 

2 — 
Timburhus suse 

4 — 
Torfhus suse 4 — 

Verksmiðjuhús fyrir sildar- og fiskiðnað ......,...... 4 — 
Verksmiðjuhús, sem notuð eru til fisk- og kjötfrystingar 

eingöngu, allt að .............0.0..00 0. 10 — 

Efna- og matvöruiðnaðarvélar. 
Brauðgerðarvélar ............0..0. 6 % 
Brjóstsykursgerðarvélar 2... 6 — 
Båkunarofnar .......... 5 — 
Fóðurblöndunarvélar „................ 8 — 
Kaffibrennsluvélar 2... ses 8 — 
Kaffibætisgerdarvélar ................. 0 8S— 
Kexgerðarvélar ...................... 6 — 
Kjåtmetisgerdarvélar „.............. sees 8— 
Kornmylluvélar 2... 8 — 
Målningarverksmidjuvélar 2... 6 — 
Mjólkurbúsvélar isse 8 — 
Nidursuduverksmidjuvélar 2... ss 8 — 
Sápugerðarvélar ss 6 — 

10
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Smjörlíkisgerðarvélar ........002000. 0... nr n ern 8 % 

Súkkulaði- og konfektgerðarvélar .......00000.00000.. 6 — 

Þvotta- og tauhreinsunarvélar .........2000000...0..0.. S— 

Fiskiðnaðarvélar. 

Fiskimjölsverksmiðjuvélar .......0.00000.0 0... nt... 12% 

Lifrarbræðsluvélar .......2.000000 0... eeen. 12 — 

Fiskpurrkunarvélar (m/aflvél) ..cc.0cc000 00... 12 — 

Síldarverksmiðjuvélar .......20000000 0. nenna. 12 — 

Frystivélar. 

Frystivélar .....0.000000 0000 aerea nr near 15% 

Hraðfrystivélar .........000000 en seen nr enn nn 20 — 

Landvinnuvélar. 

Dráttarvélar (Traktor) og skurðgröfur ........... 20—25 % 

Landbúnaðarvélar .......000000 en seen 10—15 — 

Leðuriðnaðarvélar. 

Skógerðir ........00.0000 rn ennr err 10 % 

Sútunarverksmiðjuvélar .......00000000 eens rn... 12 — 

Málmiðnaðarvélar. 

Bifreiðaverkstæðisvélar .......0.000000 0... re... 10 % 

Blikksmiðjuvélar ........0000000 eeen 8— 

Dósaverksmiðjuvélar „......00000000 000... enn... 8 — 

Farandþrýstilofttæki ........00000.0 neee ene en ner... 15 — 

Loftþjöppur og þrýstilofttæki .......0000.0 0... 0... 10 — 

Málmbræðsluofnar .......0000000. 00 esne 10 — 

Mótorverkstæðisvélar .......0.0000 000. ner. 10 — 

Plötusmiðjuvélar .......00.000... AAA 10 — 

Stáltunnugerðarvélar (.....0..00000enennnnrn eee 8— 

Vélsmiðjuvélar .......2000000nen err 10 — 

Prentsmiðju- og bókbandsvélar. 

Áhöld (Inventar) .......00000000 rn ensure 5 % 

Bókbandsvélar ......00000 00 nes 1 — 

Prentletur ........00000 000 15 — 

'Prentvélar ...s0srereeeereeeeressssssereenresenenree 10 — 

Rafstöðvar. 

Olíuhreyfilsstöðvar ........000 000 n nn nn 8% 

Vatnsaflsstöðvar ........00000 00 4 — 

Skip. 

Dieselmótorskip úr stáli m/vél ......000000. 00... 12% 

Farþegaskip úr stáli m/vél .....000000 00... 0 0... 8 — 

Fiskiskip úr stáli m/vél .......2200000 0... nn... 12 — 

Mótorvélar í fiskiskip .............. AAA 20 — 

Opnir bátar ......0000000000r enn 15 — 

Seglskip ......00000 0000 ern 7 —
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Skip úr eik án vélar ...........0)0.0... 0. 12% 
Skip úr furu án vélar .............00.00.00 0 15 — 
Tankskip m/vél ........... vere eveee 10 — 
Vöruflutningaskip úr stáli m/vél ....…..…..............…. S— 

Skipasmíðastöðvar. 
Dráttarbrauwt .........0 veeveseve 10—-12 % 
Jårnsmidjur við skipasmíði 2... 10 — 
Svitakistur 2... eee, 15 — 
Trésmidavélar .........0 een 10 — 

Tovinnuvélar. 
Fatagerdir, saumavélar ..........0.0..0..00 0 10 % 
Hampvinnsluvélar .........0..0.... 0. 8— 
Prjónavélar ...........0.0.0.0.0.0.0 00 see. 10% 
Ullarverksmiðjur ...........0.....0... 0. 12 — 
Veiðarfæragerðarvélar ..................0 00. 10 — 

Tréiðnaðarvélar. 
Húsgagnasmíðavélar .........0.0.0000.000. 0 10 % 
Kassagerðarvélar .............0.0.0.0 10 — 
Skíðasmíðavélar „........0....00..0 0. 8— 
Trésmidavélar alls konar ...........0..0000 00 10 — 
Tunnugerðarvélar „..........00..0 eeeeeee S— 

Ýmsar vélar og tæki 
Fólkslyftur ............0. eee eee 6% 
Hárgreiðslustofuvélar ...........0..0.0..00 00 15 — 
Hótel-innbú (annað en borðbúnaður) ................ 5— 
Kranastell úr stáli „.............0...0..000.. eeeeeeeesen 5 — 
Kvikmyndasyningarvélar ...........0.0.00.00000 10 — 
Lækningatæki ...........0..0.0 0 8 — 
Pipugerdarvélar og áhöld .............00000000 en 8— 
Röntgentæki 2... need ene 10 — 
Skrifstofuvélar og áhöld ..........0..00.0 0 S— 
Steypuvélar „lll... 12 — 
Vorulyftur 2... ennen een, 8— 

Ef sérstakar åstædur eru fyrir hendi, må víkja frá þessum almennu reglum um 
fyrningarhundraðshlutann og sker ríkisskattanefndin úr um réttmæti þeirra undan- 
tekninga. 

Fyrning á eignum skal reiknuð árlega og talin til frádráttar án tillits til hagn- 
aðar eða taps gjaldanda. 

2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt a-lið 10. gr. laga nr. 6 9. janúar. 1935, 

um tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, 
sem hlut eiga að máli. 

Reglugerð nr. 219 21. desember 1939 og reglugerð nr. 27 25. febrúar 1943, eru úr 
gildi numdar. 
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Bráðabirgðaákvæði. 

Við álagning tekju- og eignarskatts árið 1944 skulu gilda ákvæði reglugerðar 

þessarar. 
Fjármálaráðuneytið, 17. april 1944. 

Björn Ólafsson. 
Magnús Gíslason. 

REGLUGERÐ 

fyrir rafveitu Súðavíkurhrepps. 

1. gr. 

Súðavíkurhreppur tekur einkaleyfi á framleiðslu og sölu rafmagns til ljósa, sam- 

kvæmt lögum nr. 83 23. júní 1932, um raforkuvirki. Einkaleyfið nær yfir það svæði, 

er raftaugar hreppsins koma til með að ná yfir. Þó er íshúsinu Frosta h.f., sem nú 

þegar hefur rafstöð, heimilt að framleiða rafmagn til eigin nota við starfrækslu is- 

hussins. 
2. gr. 

Hreppurinn selur hverjum sem vill rafmagn innan þessa svæðis meðan orka 

leyfir. Stærð rafals verður 10 kílówött, og verður hann drifinn með vélaafli. 

Stjórn rafveitunnar hefur hreppsnefnd Súðavíkurhrepps. Hún ræður stöðvar- 

stjóra og hefur eftirlit með störfum hans. Reikningar rafveitunnar skulu endurskoð- 

aðir af tveimur mönnum, sem hreppsnefnd kýs til eins árs Í senn. Reikningsár raf- 

veitunnar skal vera það sama og hreppsins. 

4. gr. 

Reksturstimi rafveitunnar er frå byrjun september til aprilloka, og verða ljós 

kveikt kl. 8 að morgni og slökkt kl. 11 að kvöldi. Stöðin verður ekki í gangi þann 

tíma dags, sem lesbjart er í húsum um getið tímabil. Þurfi einhver að fá ljós á öðr- 

um tíma, en um getur hér að framan skal það veitt, en aðeins gegn auka borgun. 

5. gr. 

Húsálmur leggur rafveitan á sinn kostnað frá aðalálmu allt að 35 metra. Það, sem 

fram yfir er, kostar húseigandi. Séu sérstakir örðugleikar við lagningu húsálma, getur 

rafveitan krafizt endurgreiðslu á þeim kostnaði, sem af því leiðir, en ef svo stendur 

á skal gera hlutaðeigandi aðvart um það fyrirfram. Raflagnir á bryggju og aðra 

staði, þar sem þeim er hætt við skemmdum, verða eigi lagðar nema á kostnað hlut- 

aðeiganda. 
6. gr. 

Rafmagnið verður selt eftir mælum eða gegn samningum ef henta þykir. Hlut- 

aðeigandi verður sjálfur að kaupa mæli. Skylt er rafveitunni að rannsaka á sinn 

kostnað, hvort mælar séu réttir, og einnig er stöðvarstjóra heimilt að láta athuga 

mæla svo oft, sem honum þurfa þykir. Einnig skal taka til greina beiðnir ljósnot- 

anda í þessu sambandi, ef álitið er að þær séu á rökum, byggðar.
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7. gr. 
Allar lagnir og annað innanhúss skal sett upp á kostnað húseiganda, einnig allar 

aðgerðir á eldri lögnum. Verk þetta skal vera framkvæmt af rafvirkja, sem hrepps- 
nefndin tekur gildan. 

8. gr. 
Enginn má aðhafast neitt það, er valdið gæti skemmdum eða truflun á raftaug- 

um eða öðrum tækjum rafveitunanr, hvort heldur er í húsi hans eða utan þess. Eng- 
inn má heldur hafa orku úr taugum rafveitunnar, nema hafa fengið leyfi hrepps- 
nefndar. Brjóti nokkur gegn ákvæðum þessum, skal hann greiða fullar skaðabætur, 
samkvæmt dómi óvilhallra manna, sem sýslumaður Norður-Ísafjarðarsýslu útnefnir. 

9. gr. 
Hverjum rafmagnsnotenda ber skylda til að sjá um það eftir mætti, að raftæki 

hans séu í góðu lagi. Komi ólag á þau, skal hann tafarlaust tilkynna stöðvarstjóra 
það. 

10. gr. 
Starfsmanni rafveitunnar eða öðrum, sem hreppsnefnd fær til Þess, skal heim- 

ill aðgangur að raflögnum og áhöldum, sem eru Í sambandi við taugar rafveitunnar 
til þess að rannsaka að allt sé í lagi. 

11. gr. 
Vanræki rafmagnsnotandi skyldur þær, sem hann hefur samkvæmt reglugerð 

þessari, eða virði að vettugi fyrirskipanir hreppsnefndar, skal stöðvarstjóra heimilt 
að slíta sambandi við hann til bráðabirgða og að fullu sé brýn ástæða til. Notandi 
ber fulla ábyrgð á afleiðingum, sem af vanrækslu hans kunna að stafa. 

12. gr. 
Rísi ágreiningur útaf einstökum ákvæðum reglugerðar þessarar skal leita úr- 

skurðar sýslumanns. 

13. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 1000.00 krónum nema þyngri 

hegning liggi við, og skal fara með mál útaf þeim sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 83 23. juni 1932, um 
raforkuvirki, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum, sem 
hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 18. apríl 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 
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AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir notkun rafmagns í Siglufjarðarkaupstað, nr. 148 

28. ágúst 1940. 

Verð á rafmagni til smáiðnaðar skal framvegis vera 70 aurar fyrir hverja kíló- 

wattstund, þar til annað verður ákveðið. 

Gjaldskrárbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. 

júní 1923 og lögum nr. 83 23. júní 1932, um raforkuvirki, og birtist til eftirbreytni 

öllum, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 21. apríl 1944. 

Björn Þórðarson. 
Páll Pálmason. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Grundarfjörð. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 

Grundarfjarðarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin úr Spjararsnoppu 

austan fjarðarins beint í Flankasker, og þaðan aftur í beina stefnu í svokallaðan 

Hamar vestan við bæinn Krossnes á vesturströnd fjarðarins. Að öðru leyti takmark- 

ast höfnin af strandlínuin milli þessara sömu staða. 

II. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

9 . 2. gr. 

Hreppsnefnd Eyrarsveitar hefur á hendi stjórn hafnarmálanna, undir umsjón 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytisins. 

3. gr. 

Framkvæmd hafnarmála og eftirlit með höfninni hefur hafnarnefnd. Í hafnar- 

nefnd eiga sæti þrír menn, kosnir til sama tíma og á sama hátt og aðrar fastanefndir, 

er hreppsnefndin kýs. Heimilt er að kjósa menn i hafnarnefnd, þó þeir eigi ekki sæti i 

hreppsnefndinni. 
4. gr. 

Hafnarnefnd skipar hafnarvörð, setur honum starfsreglur og ákveður honum 

þóknun, að fengnu samþykki hreppsnefndar. 

5. gr. 

Hafnarvörður annast í samráði við hafnarnefnd, allar daglegar framkvæmdir, 

eftirlit og umsjón með bryggjum, áhöldum og öðrum eignum hafnarinnar.



HI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

6. gr. 
Hafnarvörður sér um að gætt sé reglu á höfninni og á landi hennar. Er öllum 

skylt að hlýða boði hans og banni eða þess eða þeirra er hann setur til að sæta reglu. 
Starfsmenn hafnarinnar skulu hafa einkennisbúning þegar þeir eru að starfi við 
höfnina, ef hafnarnefnd krefst þess. Þyki einhverjum sér óréttur gerr af starfsmönn- 
um hafnarinnar, getur hann kært það fyrir hafnarnefnd, en skipun starfsmanns- 
ins ber jafnan að hlýða þegar í stað. Starfsmenn hafnarinnar skulu jafnan sýna þeim 
kurteisi, er þeir skipta við. 

7. gr. 
Þeim, sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, 

ef þeir með því tálma fermingu eða affermingu skipa eða öðrum störfum, sem þar 
eru unnin. 

i 8. gr. 
Öll veiði með skotum er bönnuð á höfninni. Bannað er ad hleypa af skotvopn- 

um og skjóta flugeldum á höfninni eða landi hennar. 

9. gr. 
Skylt er að sæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. Í 

skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skipsins 
og lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í skipinu og á því svæði, sem 
unnið er að fermingu þess eða affermingu. Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu 
og annað slíkt, sem eldhætta getur stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi 
nennar, nema með leyfi hafnarvarðar. 

10. gr. 
Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, né þétta eldri skip, eða gera við þau 

á annan hátt, nema með leyfi hafnarvarðar og með þeim skilmálum, sem hann ákveð- 
ur. Bannað er að leggja skipum upp í hafnarfjöruna, nema með leyfi hafnarvarðar. 

11. gr. 
Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiskum, matarleifum, fiskúr- 

gangi né öðru slíku, Skal það flutt þangað sem hafnarvörður segir til. 

IV. KAFLI 

Um komu skipa og legu þeirra í höfninni. 

12. gr. 
Þegar skip kemur í höfnina skal skipstjóri tafarlaust snúa sér til hafnarskrif- 

stofunnar, sem segir honum hvar skip hans megi liggja. Þó nær ákvæði þetta ekki til 
mannvirkja einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar að því er bryggjupláss 
snertir. 

Þegar búið er að leggja skip við festar, má ekki flytja það þaðan án leyfis hafn- 
arvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið ef hafnarvörður skipar svo fyrir, 

og það enda þótt byrjað sé að ferma eða afferma skipið, en þá á skipstjóri öðrum 
fremur heimtingu á, að sér sé vísað á stað, þar sem fermingu eða affermingu er 
haldið áfram. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu skipa, skal jafnan skylt að flytja skipið 
ef hafnarvörður krefst þess, 
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13. gr 
Ekkert skip má liggja við taug (varp) á innri höfninni, nema með sérstöku leyfi 

hafnarvarðar. Eigi má heldur teppa umferð með taugum, strengjum eða köðlum nema 

hafnarvörður telji nauðsynlegt. Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggjur eða 

hólvirki, skal hafa fyrirskipuð ljós uppi á ljósatímanum. 

4. gr. 
Skip, sem koma inn á höfn, skulu hafa að minnsta kosti eitt akkeri tilbúið í 

festarauga, og eigi skipið að leggjast að bryggju eða bólvirki, skal hliðarbátum, botn- 
vörpuhlerum og þess háttar tækjum sveiflað fyrir borðstokkinn. 

15. gr. 
Eigi má festa skipum við bólvirki eða bryggjur, nema við festarstólpana eða 

festarhringa að tilvísun hafnarvarðar. Séu landfestar úr járni skulu þær vera klædd- 

ar, þar sem þær hvíla á bólvirkinu eða bryggjunni. 
Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggj- 

unni eða bólvirkinu. Þyki hafnarverði þess ekki nægilega gætt, getur hann krafizt að 
bætt sé úr því tafarlaust. Skylt er að hafa hlífikefli milli skips og bólvirkis eða 
bryggju, ef hafnarvörður krefst þess. 

16. gr. 
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða bólvirki. Ekki mega gufuskip hleypa 

vatni á bryggjur eða bólvirki, hvorki við þvott á þilfari, né heldur er bau hleypa burt 
gufuvatni, eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með seglum og hlif- 
dúkum, að vatnið fari beint í höfnina, en komist ei á bryggjur né bólvirki. 

17. gr. 

Gufuskip og önnur vélskip mega ekki láta vélarnar ganga af svo miklu afli, að 
öðrum skipum eða hafnarvirkjunum stafi hætta af því. 

18. 
Í hverju skipi eða fari (að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarvarðar til 

að liggja mannlaus í lægi á höfninni), skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, 
er tekið geti á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær, hvort 
heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

19. gr. 
Hafnarvörður getur krafizt þess að sérhvert skip, er liggur við festar í höfninni, 

verði flutt, ef það að áliti hans tálmar umferð inn í höfnina eða úr henni. 
Færist hlutaðeigandi undan að flytja skipið, eða dragist flutningur þess fram 

yfir þann tíma er hafnarvörður hefur tiltekið og fyrirskipað, er honum heimilt að 
láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð hlutaðeigenda. 

20. gr. 
Ekki má vera að fiskveiðum á höfninni nema með leyfi hafnarvarðar. Beitutaka 

og seglfestutaka og annað slíkt er bannað í höfninni, nema með leyfi hafnarvarðar. 

21. gr. 

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það að áliti hafnarvarðar tálmar 

greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur
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å bvi, må hafnarvårdur låta færa skipid burt å kostnad eigandans, og er hafnarnefnd 
heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum ef nauðsyn krefur. Um þetta 

atriði fer að öðru leyti eftir gildandi lögum. 

V. KAFLI 

Um fermingu og affermingu skipa. 

22. gr. 
Þegar hafnarvörður hefur ákveðið hvar skip skuli fermt eða affermt, skal 

verkið hafið í síðasta lagi innan sólarhrings. Verkinu skal haldið áfram alla virka dag: 
ef veður leyfir, unz því er lokið. Ef hlé verður á að nauðsynjalausu, eða sé verkinu 
ekki lokið innan hæfilegs tíma, ber skipinu að víkja fyrir öðrum skipum ef hafnar- 

vörður krefst þess. 

23. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggju eða bólvirki, 

sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, er utar liggja, 
yfir þilfar hinna á bjálkabrúm. Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipanna, 

sem utar liggja, heimil nauðsynleg umferð um þilför þeirra skipanna, sem nær liggja. 

24. gr. 
Áður en kjötfesta er flutt á skip eða af skipi, skal hafnarverði gert viðvart. 

Ákveður hann hvar það skuli fara fram. 
Við uppskipun og útskipun á kjölfestu, sandi, kolum og öðru slíku, er skylt að 

hafa nægilega sterka hlífdúka milli skipsins og bólvirkisins, bryggjunnar eða bát- 
anna, svo að ekkert falli fyrir borð. Sé þessa eigi gætt, getur hafnarvörður stöðvað 
verkið, unz bætt hefur verið úr því sem áfátt er. 

Skipstjóri skal sjá um, að kjölfesta sú, sem flutt hefur verið á land úr skipi hans, 

sé þegar í stað flutt burt af lendingarstaðnum, þangað sem hafnarvörður vísar til. 

25. gr. 

Skylt er farmseiganda að gæta alls þrifnaðar á bryggju og bólvirki við upp- og 
útskipun, Sé þessu ákvæði ekki framfylgt eftir því sem ástæður leyfa, að dómi hafn- 
arvarðar, getur hann látið hreinsa mannvirki þessi á kostnað eigenda. Vöruleifum, 
umbúðum og öðru rusli má ekki kasta í sjóinn, heldur skal það flutt á stað, sem hafn- 
arvörður ákveður. - 

26. gr. 
Skip skulu hafa rétt til að leggjast að bryggjum í þeirri röð, sem þau koma, þó 

skulu þau skip, sem sigla eftir fyrirframgerðri og auglýstri áætlun og flytja póst, 
hafa rétt til að leggjast að bryggju þó önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau að 

víkja burtu, meðan hin fá afgreiðslu. 

VI. KAFLI 

Um hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

27. gr. 
Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða önnur mannvirki, né heldur breyta þeim mannvirkjum, sem nú eru, og 
ekki fylla upp ný dýpka út frá landi, nema hreppsnefndin veiti, eða hafi veitt sam- 
bykki sitt til. 
. Så, sem gera vill eitthvert slikt mannvirki, skal senda hafnarnefndinni beidni 
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um það, og skal beiðninni fylgja lýsing á því, svo og uppdráttur, ef með þykir þurfa 
í tvennu lagi, og heldur hafnarnefndin öðru eintakinu af hvoru þeirra eftir. Hafnar- 
nefndin afgreiðir sidan málið til hreppsnefndar, er ákveður hvort leyfi skuli veitt. 
Skjóta má þó þeirri ákvörðun undir úrskurð stjórnarráðsins. 

Sá, sem hefur fengið leyfi til að gera slíkt mannvirki, skal skyldur að halda því 
svo við, að engin hætta stafi af því. 

Nú hefur bryggja eða annað mannvirki legið ónotað í 5 ár samfleytt og er þá 
hafnarnefnd heimilt að láta taka það burt án endurgjalds til eigandans. 

Byggingarleyfi, sem um getur í þessari grein, falla úr gildi hafi þau ekki verið 
hagnýtt og verkinu lokið innan tveggja ára frá því leyfið var veitt. 

Ákvæði þetta tekur til allra mannvirkja, sem ekki eru fullgerð, er reglugerð þessi 
öðlast gildi. 

28. gr. 
Á hverri bryggju eða uppfyllingu einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætl- 

að að leggjast að, skulu vera umsjónarmenn, sem hafa á hendi svo víðtæka dagvörzlu 
og næturvörzlu mannvirkja þessara, sem hafnarnefnd telur nauðsyn á, og skulu um- 
sjónarmenn þessir samþykktir af nefndinni. Umsjónarmenn þessir skulu ákveða legu- 
stað og umbúnað landfesta allra þeirra skipa, sem að mannvirkjum leggjast, og ber 
hlutaðeigendum að hlýða boði þeirra og banni, eins og öðrum starfsmönnum hafnar- 
innar, enda ber þeim að sýna þeim, er þeir skipta við, fulla kurteisi. 

Reynist umsjónarmaður slíkra mannvirkja óhæfur til starfsins, svo að ætla megi, 
að dómi hafnarnefndar, að af ráðstöfunum hans eða vanrækslu geti stafað hætta í 
höfninni, getur hafnarnefnd svipt hann starfinu og heimtað nýjan umsjónarmann. 

29. gr. 
Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunarhringi o. s. frv. fer eftir þeim fyrirmælum hafn- 
arnefndar, er hún setur á hverjum tíma, og sem gilda jafnt fyrir allar bryggjur og 
uppfyllingar innan hafnarinnar. 

VII. KAFLI 

Lesta- og bryggjugjald. 

30. gr. 
Af fiskiskipum greiðist eins og hér segir: 

a. Opnir vélbátar greiði 10 kr. ársgjald eða 3 kr. í hvert skipti. 
hb. Vélbátar, 10—20 smálestir brúttó, 5 kr. í hvert skipti eða 30 kr. ársgjald. 
c. Vélbátar, 20—30 smálestir brúttó, 10 kr. í hvert skipti eða 50 kr. ársgjald. 

d. Vélbátar og skip, 50-—150 smálestir brúttó, 15 kr. í hvert skipti eða 100 kr. árs- 
gjald. 

e. Vélbátar og skip yfir 150 smálestir brúttó, greiði í hvert skipti 30 kr. 

31. gr 

Af öllum öðrum skipum og bátum, 30 rúmlestir brúttó og stærri, hvort sem þau 
sigla tóm, með seglfestu eða fermd vörum, skal greiða 15 aura af hverri nettó smálest, 
í hvert skipti sem þau leggjast á höfninni, minnsta gjald er þó 6 kr. Strandferðaskip, 
sem koma við tvisvar í sömu ferð, skulu aðeins greiða hafnargjald og bryggjugjald 
í annari ferðinni. 

32. gr. 
Ársgjald fyrir báta og skip, sem heimilisföst eru á Grundarfirði og ekki stunda 

fiskveiðar, sé 5 kr. á smálest, nettó,
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Undanþegin hafnar- og bryggjugjaldi eru herskip, varðskip, björgunarskip, 5. maí 

skemmtiskip, skip, sem gerð eru út til vísindalegra rannsókna. Einnig skip, sem leita 

hafna vegna óveðurs, sjóskaða eða skemmda á einhvern hátt, nema þau fermi eða 

affermi einhverjar vörur. Sama gildir og um skip, sem leita hafnarinnar til að setja 

á land sjúka eða látna menn. 

VII. KAFLI 

Vörugjald. 

34. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem 

fluttar eru i skip eða i land á höfninni. Þó skal aðeins greiða hálft vörugjald fyrir 

vörur, sem ákveðnar eru til umhleðslu samkvæmt farmskrá skipsins, og eiga aðeins 

að leggjast á land um stundarsakir. 

35. gr. 

Undanpegid vörugjaldi eru 
a. umbúðir, sem endursendar eru; 
b. vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta til eigin notkunar, sem fluttar eru úr 

landi; 

c. bréfapóstur og farþegaflutningur. 

36. gr. 
Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd með umbúðum. Fara skal eftir 

farmskrám skipa við útreikning vörugjalds, og skal brot úr gjaldeiningu teljast heil 
gjaldeining. Skipstjóra eða afgreiðslumanni skipsins er skylt að láta hafnarverði í 

té eftirrit af farmskrám skipsins, innan sólarhrings eftir komu þess. 

37. gr. 

Vorugjaldskrå. 
1. flokkur: Kol og sement, kr. 7.00 af smålest. 
2. flokkur: Salt og útlendur áburður, kr. 6.00 af smålest. 
3. flokkur: Verkaður og óverkaður saltfiskur, kr. 8.00 af smálest. 

4. flokkur: Nýr fiskur, kr. 2.00 af smálest. 

5. flokkur: Slægður flatfiskur, kr. 12.00 af smálest. 
6. flokkur: Frystur fiskur, kr. 8.00 af smálest. 
7. flokkur: Þurr fiskbein, kr. 7.00 af smálest. 

8. flokkur: Blaut fiskbein, kr. 3.50 af smálest. 

9. flokkur: Saltkjötstunnur, olíutunnur, kr. 2.00 pr. stykki. 

10. flokkur: Tómar tunnur, kr. 1.00 pr. stykki. 
11. flokkur: Kindaskrokkar, kr. 1.00 pr. stykki. 
12. flokkur: Kjöt af stórgripum, kr. 1.00 pr. 100 kg. 

12. {lokkur: Timbur, kr. 0.10 pr. ten.fet. 

14. flokkur: Stórgripir, kr. 4.00 af hverjum. 
15. flokkur: Sauðfé, kr. 1.00 pr. kind. 
16. flokkur: Allar aðrar þungavörur, kr. 1.00 pr. 100 kg. 
17. flokkur: Ýmsar vörur kr. 0.50 hvert stykki, ef aðeins er um 1—3 stykki að ræða 

til hvers móttakanda. 
18. flokkur: 1% af andvirði afla þeirra skipa og báta, sem heima eiga við Grundar- 

fjörð og leggja þar afla á landi, eða hafa þar viðlegupláss.
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IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

38. gr. 
Vörugjöld falla í gjalddaga um leið og vörurnar koma á land, og ber afgreiðslu- 

maður skipsins ábyrgð á því, að vörurnar séu ekki afhentar fyrr en gjaldið er greitt. 
Ársgjöld (lesta- og bryggjugjöld) báta, sem skráðir eru á Grundarfirði, falla í 

gjalddaga 1. maí ár hvert, en annarra báta við komu þeirra í höfnina. Gjald af afla 
greiðist við hver áramót. 

39. gr. 
Hafnarnefnd sér um innheimtu allra gjalda samkvæmt reglugerð þessari, og 

reikningsskil fyrir þeim. Hún ræður einn eða fleiri menn til að hafa innheimtuna á 
hendi, gegn þóknun er um semur, Hafnarnefnd setur falið hafnarverði að annast 
innheimtustarfið. 

40. gr. 
Hafnarnefnd hefur haldsrétt á vörum þeim er greiða skal vörugjald af, unz 

gjaldið er greitt. 

41. gr. 
Enginn skipstjóri má vænta þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni 

eða umboðsmanni hans, nema hann með vottorði frá hafnarverði sanni, að hann 
hafi borgað gjöld þau, er innheimtumaður hafnarinnar á að innheimta, svo og sektir 
og skaðabætur, ef honum ber að greiða slíkt. 

42. gr. 
Um skaðabótaskyldur fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. 
Ef samningum verður ekki viðkomið um skaðabætur, skulu þær ákveðnar af 

tveim óvilhöllum dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila um sig er heimilt að krefj- 
ast yfirmats, en gera skal það, áður en einn mánuður er liðinn frá því, er matsgerð 
er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af fjórum óvilhöllum dómkvöddum mönnum. 
Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki 
í vil. Að öðrum kosti greiði hinn aðilinn kostnaðinn. 

43. gr. 
Enginn, sem bakað hefur sér refsingu eða skaðabótaskyldu fyrir brot á reglu- 

serð þessari, má fara burt úr höfninni, meðan mál hans er óútkljáð, nema hann setji 
tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

44. gr. 
Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja á 

kryggju eða Þólvirki, og eigi annars staðar á landi hafnarinnar en á þeim stöð- 
um, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarvarðar. Skal flytja 
burt muni og vörur jafnskjótt, sem hafnarvörður krefst þess. Sé það eigi gert, lætur 
hafnarvörður gera það á kostnað og ábyrgð eiganda og umboðsmanna hans. 

Ákvæði þessarar greinar taka ekki til mannvirkja einstakra manna eða félag: 
innan hafnarinnar. 

45. gr. 
Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa 

stýrimanni, ef skipstjóri er ekki á skipi. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa ein- 
hverjum öðrum af skipshöfninni skipunina og er það jafngilt, sem skipstjóri hafi 
fengið skipunina sjálfur.
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46. gr. 60 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 20—1000 krónum, nema þyngri 5. mai 

refsing liggi við samkvæmt almennum lögum. Sektirnar renna í Hafnarsjóð Grundar- 
fjarðar. 

47. gr. 
Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lögreglumál. 

48. gr. 
Reglugerð um bryggju í Grafarnesi við Grundarfjörð, 7. ágúst 1934, er hér með 

úr gildi numin. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 88 15. september 1942, til 
þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 5. maí 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 61 
6. mai 

fyrir Stridstryggingafélag islenzkra skipshafna. 

I. HLUTI 

Um skipulag félagsins og réttindi, fjárhagsgrundvöll þess, 

réttindi og skyldur félaga o. fl. 

I. KAFLI 

Heimili félagsins, nafn og tilgangur. 

1. gr. 
Félagið er vátryggingafélag, er starfar samkvæmt lögum nr. 106 30. des. 1943, 

reglugerð þessari og þeim samþykktum, er löglega verða um það settar. 
Nafn þess er Stríðstryggingafélag íslenzkra skipshafna. 
Heimili þess og varnarþihg er í Reykjavík. 

2. gr. 
Hlutverk þess er að annast stríðstryggingu skipshafna á íslenzkum skipum, og 

safna sjóðum, er geri því fært: 
að auka ábyrgð sína á áhættum, er það tekur að sér; 
að taka upp framtíðarverkefni sitt, sbr. 2. gr. laga nr. 106 30. des. 1943, eins fljótt 

og stjórn félagsins telur fært.
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I. KAFLI 

Fjárhagsgrundvöllur og sjóðir. 

3. gr. 
Åhættufé félagsins er: 
A. fé, sem ríkissjóður leggur fram; 
B. fé, sem tryggingafélögin þrjú, Tryggingarstofnun ríkisins, Brunabótafélag 

Íslands og Sjóvátryg sgingarfélag Íslands h/f leggja fram; 
C. fé, sem aðrir hluthafar, samkvæmt sérstakri hluthafaskrá, leggja fram; 

A. ábyrgð ríkissjóðs; 
B. ábyrgð tryggingafélaganna þriggja, sbr. I. B. 
Fyrir árslok 1944 skal birta í Stjórnartíðindum upphæðir framlagðs fjár og 

ábyrgðar hvers aðila, sem talinn er hér að framan. 

ll. 

4. gr. 
Sjóðir félagsins eru: 
varasjóður, sem er sameignarsjóður; 

almennur endurtryggingasjóður, sem er sameignarsjóður; 
bónussjóður, sem er séreignarsjóður. Se

 
KO

 
Fa

 

5. gr. 
Engir þeirra, sem þátt taka í félaginu, ábyrgjast skuldbindingar þess umfram 

óhættufé, framangreinda sjóði og tekjuafgang, sem í vörzlu þess er á hverjum tíma. 

6. gr. 
Fé það, ábyrgðir og sjóðir, sem um ræðir í 3. og 4. gr., er til tryggingar skuld- 

bindingum félagsins, þannig að fyrst er varasjóður, næst áhættufé, sbr. 3. gr., hlut- 
tallslega, þá hinn almenni endurtryggingasjóður og loks bónussjóður. 

7. gr. 
Sjóði félagsins og annað fé, sem að dómi félagsstjórnar þarf eigi að vera hand- 

bært, skal ávaxta í ríkistryggðum verðbréfum eða öðrum verðbréfum, sem skráð eru 
opinberu gengi, þó ekki hlutabréfum. Heimilt er og að ávaxta allt að 20% > af sjodum 
félagsins i fasteignum þess sjálfs. 

III. KAFLI 

Um afstöðu ríkissjóðs og tryggingafélaga þeirra, er þátt taka í félaginu. 
LJ 

8. gr. 
Félagsstjórn gefur ríkissjóði skírteini fyrir fé því, er rikið leggur fram sem 

áhættufé, sbr. 5. mgr. 6. gr. 1. 106/1943. 

Skirteini mega vera fleiri eða færri eftir því, sem hentugt þykir. 
Um skírteini þessi gilda svofelldar reglur: 

1. Réttarstaða fjárins fer eftir einkaréttarreglum og samþykktum og lögum, sem 
á hverjum tíma gilda. 

2. Ríkisstjórnin hefur tilnefningarrétt þann á mönnum í félagsstjórn, sem um ræðir 
í 2. mgr. 12. gr. 

3. Féð er óuppsegjanlegt. 
4. Skirteini verða ekki framseld, veðsett né látin af hendi á annan hátt, nema fé- 

lagsstjórn samþykki og á hún, fyrir félagsins hönd, innlausnarrétt fyrir mats- 
verð dómkvaddra manna.
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5. Skirteini veitir rétt til hlutdeildar í arði félagsins, samkvæmt því sem félags- 61 

stjórn ákveður á hverjum tíma, þó aldrei yfir 6%, sbr. 3. lid 19. gr. 

9. gr. 

Félagsstjórn gefur tryggingafélögunum þremur, Tryggingastofnun ríkisins, 

Brunabótafélagi Íslands og Sjóvátryggingarfélagi Íslands h/f, skírteini fyrir áhættu- 

fé því, er þau leggja fram. 

Skírteini mega vera fleiri eða færri eftir því, sem hentugt þykir. Um skirteini 

þessi gilda svofelldar reglur, er getið skal í þeim: 

1. 
9 
is 

3. 
4. 

6. 

Nafn eiganda og heimilisfang. 
Upphæd skirteinis og numer. 
Að eigandi sé háður lögum, er um félagið eru sett á hverjum tíma. 

Að skírteini veiti rétt til þátttöku í tilnefningu eins manns í félagsstjórn, sam- 

kvæmt reglum, er félögin setja sér sjálf, en ekki annan rétt til afskipta af málum 

þess. 
Að féð sé óuppsegjanlegt. 
Að skírteinið verði ekki framselt, veðsett né látið af hendi á annan hátt, nema 

félagsstjórnin samþykki og að hún eigi, fyrir félagsins hönd, innlausnarrétt á 

þvi fyrir matsverð dómkvaddra manna. 
Að skírteinum fylgi réttur til hlutdeildar í arði félagsins, þó eigi yfir 6% að 

meðaltali, sbr. 3. lið 19. gr. 
Að skírteini sé undanþegið sköttum öðrum en eignarskatti til ríkisins, en arður 
í hverri mynd sem er, sé skattskyldur samkvæmt almennum skattalögum á hverj- 

um tíma. 

IV. KAFLI 

Réttindi og skyldur einstakra hluthafa. 

10. gr. 

Hluthafar samkvæmt hluthafaskrá, sbr. 3. gr. I. C. og 5. og 6. gr. sbr. 1. mgr. 7. 

gr. laga 106/1943, fá afhent á skrifstofu félagsins skírteini fyrir framlögðu áhættufé. 

Skírteini þessi skulu gefin út í 3 flokkum, A-flokki, B-flokki og C-flokki, þannig að 
A-flokks skírteini hljóða um kr. 10000, B-flokks um kr. 5000 og C-flokks um kr. 1000. 

8. 

Þau skulu undirrituð af stjórn félagsins og greina: 
nafn eiganda og heimilisfang; 
upphæð hlutar og númer; 
að eigandi sé háður lögum, er um félagið eru sett á hverjum tíma; 
að skírteinið veiti rétt til þátttöku í kosningu tveggja manna í stjórn félagsins 
og eins endurskoðanda, en ekki til annarra afskipta af málum þess; 

að féð sé óuppsegjanlegt,; 
að skírteinið verði ekki framselt, veðsett né látið af hendi á annan hátt, nema 

félagsstjórn samþykki, og að hún eigi, fyrir félagsins hönd, innlausnarrétt á því 
fyrir matsverð dómkvaddra manna; 
að skírteinum fylgi réttur til hlutdeildar í arði félagsins, þó eigi yfir 6% að meðal- 

tali, sbr. 3. lid 19. gr.; 

að skírteini sé undanþegið sköttum, öðrum en eignarskatti til ríkisins, en arður 
í hverri mynd sem er, sé skattskyldur samkvæmt almennum skattalögum á hverj- 

um tíma. 

11. gr. 
Félagsstjórn sér um kosningu tveggja manna í stjórnina og eins endurskoðanda 

af hálfu einstakra hluthafa, sbr. 3. gr. I. C. 

6. maí
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Um kosninguna gilda þessar reglur: 
Eitt atkvæði fylgir hverjum 1000 króna hlut í félaginu. 
Enginn getur þó farið með fleiri atkvæði fyrir sjálfan sig og aðra en %% hluta allra 

atkvæða einstakra hluthafa í félaginu. 

Hluthöfum skal gert aðvart um hvar og hvenær kjörfundur verður haldinn, með 
a. m. k. 14 daga fyrirvara, og skal tilkynning vera bréfleg, í símskeyti eða á annan 
sannanlegan hátt. 

Hluthafar mega fela öðrum umboð sitt á kjörfundi. 
Kosning er óbundin og heimilt er að kjósa menn, sem ekki eiga kosningarrétt. 
Afl atkvæða ræður úrslitum og er réttkjörinn sá eða þeir er flest atkvæði fá, en 

séu atkvæði jöfn skal kjósa á ný bundinni kosningu milli þeirra tveggja, sem flest 
atkvæði fengu. Séu atkvæði þá jöfn, ræður hlutkesti. 

Kjörfundur er lögmætur, ef þar eru mættir menn með atkvæði fyrir meira en 
helming allra atkvæða einstakra hluthafa. 

Sé fundur eigi lögmætur, skal félagsstjórn boða til nýs kjörfundar, og er hann 
lögmætur, hvort sem margir eða fáir sækja hann. 

Formaður félagsstjórnar stýrir kjörfundum. 
Fundargerð skal bóka í sérstaka bók, er félagsstjórnin varðveitir. 

V. KAFLI 

Félagsstjórn, framkvæmdastjórn o. fl. 

12. gr. 
Félagsstjórn er skipuð 5 mönnum til þriggja ára í senn. 
Tveir eru tilnefndir af ríkisstjórn, og er annar þeirra formaður félagsins, tveir 

eru kosnir samkvæmt 11. gr., einn er tilnefndur af tryggingarfélögunum þrem, sem 
þátt taka í félaginu, sbr. 3. gr. 

Aðilar þeir, sem að framan getur, útnefna hver einn mann til vara. 
Verði stjórnin ekki fullskipuð á annan hátt, tilnefnir ríkisstjórn þá, sem á vantar. 
Félagsstjórn skiptir sjálf með sér verkum, sbr. þó 2. mgr. 
Félagsstjórnarmenn skulu búsettir í Reykjavík eða grennd. 

13. gr. 
Félagsstjórn ræður öllum málefnum félagsins með þeim takmörkunum er lands- 

lög og reglugerðir ákveða. Hún hefur yfirumsjón með öllum rekstri félagsins og tekur 
ákvarðanir um starfsemi þess og framkvæmdir í aðalatriðum. 

Félagsstjórn skal einkum fylgjast vel með allri bókfærslu, fjárveltu og áhættum, 
er félagið tekur að sér, sjá um að reikningsskil fari fram á tilsettum tíma, afskriftir 
séu nægilegar og hæfilega lagt til hliðar fyrir óuppgerðum tjónum og iðgjöldum. 
Hún skal gæta þess að fylgt sé þeim reglum, er landslög, reglugerðir og aðrar sam- 
Þykktir hafa að geyma, svo og almennum reglum vátrvggingafélaga, er starfa á sviði 
sem því, er félagið starfar á. 

14. gr. 
Félagsstjórn skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. 
Formaður boðar til funda, en einnig getur hver stjórnarmanna krafizt þess að 

fundur sé haldinn, enda tilgreini hann fundarefni. 

Hafi eigi verið haldinn fundur innan viku frá því krafan kom fram, getur sá 
eða þeir, er kröfuna gerðu, boðað til fundarins. 

Stjórnarfundur er lögmætur ef 3 stjórnarmenn eru mættir, enda sé a. m. k. einn 
máður mættur frá hverjum þeirra aðila, sem hlutdeild eiga í stjórninni.
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Afl atkvæða ræður úrslitum. Ákvörðun er þó því aðeins lögmæt að 3 stjórnar- 61 
menn séu henni fylgjandi. 

Bóka skal í sérstaka gerðabók hið helzta, sem gerist á stjórnarfundum, einkum 

allar fundarsamþykktir. 

15. gr. 
Félagsstjórn ræður framkvæmdastjóra, er sér um daglegan rekstur félagsins. 

Hún ræður og starfsmenn félagsins og trúnaðarmenn, að því leyti sem hún eigi felur 
framkvæmdastjóra það í einstökum tilfellum. 

Félagsstjórn getur veitt framkvæmdastjóra og öðrum starfsmönnum prókúru. 

16. gr. 
Firma félagsins ritar formaður (varaformaður) og einn meðstjórnenda, sbr. og 

2. mgr. 15. gr. 

VI. KAFLI 

Endurskoðun, reikningsskil, ráðstöfun tekjuafgangs o. fl. 

17. gr. 
Endurskoðendum ber að endurskoða reikninga félagsins rækilega og gera 

skýrslu um. 
Athugasemdum sínum skulu þeir koma á framfæri við félagsstjórn, en fáist ekki 

leiðrétting, er þeir telji viðunandi, skulu þeir gera aðilum, er stjórnina skipa eða 
kjósa, aðvart. 

18. gr. 
Reikningsár félagsins er almanaksárið. 
Reikningar skulu tilbúnir í hendur endurskoðendum eigi síðar en 4 mánuðum 

eftir lok reikningsársins. Þeim skal fylgja skýrsla um hag félagsins, störf þau, fram- 
kvæmdir og annað, er félagsstjórn telur máli skipta. 

19. gr. 
Tekjuafgangi félagsins skal ráðstafað þannig: 

1. Í varasjóð skal fyrst leggja allt að 10%. 
2. Til vaxtagreiðslu 4% af bónussjóði, sbr. 3. lið 4. gr. 
3. Til arðgreiðslu af innborguðu áhættufé eigi yfir 6%. 

Ef hagur félagsins leyfir, getur stjórn þess ákveðið, að nota megi arð, er 
síðar fellur til, til þess að jafna arðgreiðslur fyrri ára, þannig að meðalársarður 
verði allt að 6%. 

4. Það, sem þá er eftir, skiptist þannig: 
A. 50% skulu lögð í hinn almenna endurtryggingasjóð, sbr. 2. lið 4. gr. 
B. 50% fá iðgjaldsgreiðendur sem bónus í hlutfalli við greidd iðgjöld, Þannig 

að féð verður ekki greitt af hendi fyrr en að 5 árum liðnum, frá því er það 
var lagt í sjóðinn, en þá skal féð greitt. 

VII. KAFLI 

Ýmis ákvæði og ákvæði til bráðabirgða. 

20. gr. 
Félagið og fé það, sem það hefur undir höndum, nýtur þeirra hlunninda, sem 

um ræðir í 10. og 13. gr. laga 106,/1943. 

"12 
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21. gr. 
Félagið hefur einkarétt á stríðsslysatryggingu skipshafna á íslenzkum skipum, 

að svo miklu leyti sem það getur tekið þær að sér, að dómi félagsstjórnar. 

22. gr. 
Samning hluthafaskrár, kosningu og tilnefningu tveggja stjórnarmanna og end- 

urskoðenda — samkv. 1. 106/1943 — skal hraðað svo sem verða má, þannig að félagið 
sé orðið í samræmi við lögin eigi síðar en 1. nóvember 1944. 

— 

I. HLUTI 

Um réttindi og skyldur hinna tryggðu og tryggingarskyldu, 

framkvæmd tryggingarinnar og bætur. 

' VIII. KAFLI 

Um stridstryggingar. 

23. gr. 
Með stridsslysum er átt við öll slys, sem verða beinlínis af völdum styrjaldar eða 

borgaraóeirða, þar sem vopnum er beitt. Ef styrjaldaraðgerðir eru aðeins meðvald- 
andi að slysinu, má lækka skaðabætur um þriðjung eða tvo þriðju hluta eða fella 
þær alveg niður, eftir því hve mikinn þátt aðrar orsakir teljast eiga í slysinu. 

Slys er hvert það heilsutjón, sem um ræðir í 7. gr. rglgj. 21. febrúar 1939, um 
slysatryggingar. 

Trygging samkvæmt lögum þessum tekur til þess, er skipshöfn ferst með skipi, 
sem týnist án þess til þess spyrjist, hversu týnzt hefur. 

Undir þeim kringumstæðum, sem um ræðir í 3. mgr., er félaginu óskylt að greiða 
bætur fyrr en fullnægt hefur verið ákvæðum laga nr. 23 19. júní 1992. 

24. gr. 
Skylt er að tryggja fyrir stríðsslysum skipshafnir á öllum íslenzkum skipum og 

bátum, ef skylt er að slysatryggja þær samkvæmt lögum nr. 74 31. desember 1937. 
Tryvggingarskylda þessi hvílir á sömu aðilum og skyldan til að tryggja skipshafnirnar 
hinni almennu slysatryggingu samkvæmt nefndum lögum. 

25. gr. 
Lögboðin trygging skipshafna samkvæmt lögum þessum fær gildi, þótt farizt 

hafi fyrir að tryggja. 
Nú eru samningar gerðir milli stéttarfélaga útgerðarmanna og stéttarfélaga sjó- 

manna um víðtækari tryggingar í sambandi við stríðsslysaáhættu, en ákveðið er í 
lögum þessum, og skulu aðilar þá tilkynna það félaginu í ábyrgðarbréfi eða sím- 
skeyti. Gengur tryggingin þá þegar í gildi, sbr. 34. gr. Séu slíkir samningar gerðir 
milli annarra en fyrrgreindra stéttarfélaga, fær hin víðtækari trygging ekki gildi, 
fyrr en félagið gefur út iðgjaldakvittun eða tryggingarskirteini. 

26. gr. 
Stjórn félagsins ákveður eigin áhættu þess á hverri tryggingu. Þó má félagið 

aldrei taka í eigin ábyrgð dánartryggingu fyrir hærri upphæð en kr. 500000.00 í einu 
á hverju skipi. 

Nú getur félagið ekki tekið lögboðna eða umsamda tryggingu á skipshöfn að
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fullu í eigin áhættu og skal það þó taka það, sem á vantar, enda sé endurtrygging 
fáanleg hjá öruggu vátryggingarfélagi, að dómi félagsstjórnar. 

Sé slík endurtrygging ekki fáanleg, eða ef hún ferst fyrir vegna vanrækslu þess, 

sem tryggingarskyldan hvilir á samkvæmt 24. gr. ábyrgist ríkissjóður, gegn 
Ögjaldi, er ráðherra ákveður eftir tillögum félagsstjórnar, þann hluta hinnar lög- 
boðnu tryggingar, sem umfram er eigin áhættu félagsins. 

27. gr. 
Útgerðarmanni ber hverju sinni að tilkynna félaginu eða umboðsmanni þess, 

fyrir hvaða upphæð hann þarf að tryggja skipshöfn sína, og veita aðrar þær upplýs- 

ingar, er þýðingu hafa fyrir áhættuna, þar á meðal einkum: Tryggingartíma, tölu 
skipverja, hvort skipið er í ferðum til annarra landa eða ekki, og hvort tryggja skuli 
viðlækari tryggingu en hinni lögboðnu. 

Nú rennur trygging út, og skal hún þá endurnýjuð á kostnað útserðarmanns, ef 
hann hefur ekki tilkynnt féla ginu í tæka tíð, að henni skuli breytt eða hún falla niður. 
Útgerðarmaður ber ábyrgð á því, að vátryggingaupphæðir séu nægilega háar. 

Ef vanrækt hefur verið að tryggja þá, sem tryggja ber, á félagið engu að síður 
kröfu á iðgjaldi fyrir áhættuhluta sinn, samkvæmt almennum reglum sínuni. 

Úigerðarmönnum ber að bæta félaginu, eða eftir atvikum ríkissjóði, allt tjón, 

er hlýzt af röngum eða villandi upplýsingum þeirra, eða annarri vanrækslu á trygg- 
inguin, er þeim ber að sjá um, þar með talin vanræksla á því að tilkynna í tæka tíð 
að tryggingu skuli breytt eða hún falla niður, sbr. 2. mgr. 

28. gr. 
Rangar upplýsingar frá hendi tryggða skerða ekki rétt hans, ef það sannast, að 

hann hafi óviljandi gefið rangar upplýsingar, enda greiði útgerðarmaðurinn það, sem 
vangoldidS kann að hafa verið af iðgjaldinu. Sannist hins vegar, að hann hafi vísvit- 
andi gefið rangar upplýsingar félaginu til skaða, missir hann rétt sinn til bóta frá 
því. Í öðrum tilfellum skulu kröfur hans til bóta miðast við þau iðgjöld, sem goldin 
hafa verið fyrir hann. 

29. gr. 
Iðgjöld ákveður stjórn félagsins fyrir ákveðna ferð eða ákveðinn tíma, í sam- 

ræmi við áhættuna, þegar trygging hefst eða er endurnýjuð, og með hliðsjón af því, 
hvað sams konar tryggingar kosta erlendis. Iögjöldin hafa lögtaksrétt og hvíla sem 

lögveð á sFipinu eða vátryggingabótum þess. 

30. gr. 
Tryggingin gildir um ákveðið tímabil eða ákveðna ferð, eftir ástæðum. Tímabil 

reiknast frá hádegi þess dags, sem tryggingin hefst og til hádegis þess dags, sem henni 
lýkur. Ferð reiknast, sé annars ekki getið í ábyrgðarskjali félagsins, frá síðustu höfn 
hér á landi til fyrstu íslenzkrar hafnar á heimleið. 

31. gr. 
Fyrir hvern tryggðan skipverja greiði útgerðarmenn fiskiskipa, 5 rúmlesta 

(brúttó) og stærri, kr. 4.00 í iðgjald á viku, en útgerðarmenn smærri báta kr. 2.00 á 

viku. Það, sem vantar á fullt iðgjald, greiðir ríkissjóður, enda fær hann uppbót 
(bónus), er þessir útgerðarmenn kunna að eignast tilkall til. 

Hlunninda samkvæmt þessari grein njóta aðeins skip innan við 80 rúmlestir 

brúttó, enda hafi þau ekki siglt til útlanda á almanaksárinu, 
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32. 
Jågjald reiknast eftir þeim tíma, sem sjómaðurinn er lögskráður eða ráðinn til, 

og telst í vikum frá þeim degi, er hann kom í skiprún, á sama hátt og iðgjöld til slysa- 
tryggingadeildar Tryggingastofnunar ríkisins. 

Útgerðarmaður greiðir skráningastjóra iðgjöldin um leið og lögskráning fer fram. 
Útgerðarmönnum skipa her að g greiða iðgjöld fyrir skipverja sína, sem ráðnir eru 

fyrir ákveðið kaup eða hluta af afla, en sé um að ræða sameiginlega útgerð allra 
skipverja, greiðast iðgjöldin af óskiptum afla skipsins. 

gu sr. 

33. gr. 
Skráningastjórar skipshafna skulu senda félaginu skýrslur um skráningu eða 

ráðningu skipshafna á tryggingarskvld skip. Félagið leggur til eyðublöð fyrir skýrsl- 
urnar. 

Þá skulu skráningastjórar annast innheimtu iðgjalda og umboðsmennsku eftir 
því sem félagsstjórn ákveður. Skrifstofa félagsins annast innheimtu iðgjalda fyrir 
bær skipshafnir sem eru svo stórar, að félagið þarf að endurtryggja nokkurn hluta 
dánaráhættunnar, en skr áningastjórar fyrir aðrar skipshafnir, þar til öðruvísi verður 
ákveðið. Sé skráningastjóri í vafa um hvort honum ber að innheimta iðg gjöld fyrir 
skipshöfn samkvæmt framangreindri reglu, getur hann krafizt þess, að út gerðarmað- 
urinn sanni, með viðurkenningu frá skrifstofu félagsins (iðgjaldskviltun, símskeyti) 
að iðgjald sé greitt til hennar. 

Í lok hvers mánaðar ber skr áningastjórum að greiða til félagsins öll iðgjöld inn- 
heimt í mánuðinum. Um áramótin gera þeir reikningsskil eftir fyrirmælum félass- 
ins, og skal þeim lokið fyrir 1. apríl ár hvert. Í innheimtulaun ber þeim 4% af þeim 
iðgjöldum, sem þeir innheimta fyrir skipshafnir á skipum, sem lögskráð er á, en 8% 
af iðgjöldum fyrir áhafnir smærri skipa. Nú dragast reikningsskil fram yfir 1. april, 
og lækka innheimtulaunin på nidur i 3% og 6% 

Þegar skipstjóri hefur innheimtuna á hendi í umboði lögreglustjóra, 
helmingur innheimtulaunanna til hans. 

gengur 

IX. KAFLI 

Um stríðsslysabætur. 

34. gr. 
Bætur fyrir stríðsslys skal greiða samkvæmt eftirfarandi reglu: 

Auk þeirra dagpeninga, sem ákveðnir eru í 10. gr. laga nr. 74 31. des. 1937, 
sbr. lög nr. 104 30. des. 1943, skal greiða hinum slasaða 10 krónur á dag, 
frá því er slysið vildi til, í allt að 52 vikur samtals. 

b. Auk þeirra örorkubóta, sem ákveðnar eru í 10. gr. fyrrgreindra laga, skal 
greiða kr. 22000.00 fyrir fulla örorku og hlutfallslega lægra fyrir minni &r- 
orku. Örorkubætur greiðast ekki fyrir minni örorku en 5%. Félagsstjórn getur 
ákveðið, að örorkubætur greiðist sem árlegur lífeyris, ef örorkan er metin 
50% eða meiri. 

c. Auk þeirra dánarbóta, sem ákveðnar eru í 11. gr. fyrrnefndra laga, greiðast 
dánarbætur samkvæmt eftirfarandi töflu: 

Ekkja Börn innan 
(ekkill) 16 ára Foreldrar Samtals 

kr. kr. kr. kr. 

Ekkja (ekkill) ................ 12000 ” ” 12000 

— með Í barn ........ oe... 12000 5000 ” 17000 

— með 2 börn eða fleiri ....... 12000 9000 ” 21000
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Ekkja Börn innan 
(ekkill) 16 ára Foreldrar Samtals 

kr. kr. kr. kr. 

Ekkja og foreldri(ar) ......... 12000 ” 9000 21000 

— foreldri og 1 barn .......... 12000 5000 4000 21000 
— foreldri og 2 börn eða fleiri . 12000 6000 3000 21000 
— foreldrar og 1 barn ........ 12000 3000 6000 21000 
— foreldrar og 2 börn eða fleiri 12000 5000 4000 21000 
1 barn .........0000 00... ” 12000 ” 12000 
2 born 2... ” 17000 ” 17000 
3 börn eða fleiri .............. ” 21000 ” 21000 

1 barn og foreldri(ar) ......... „ 12000 9000 21000 
2 börn eða fleiri og foreldri(ar) ” 17000 4000 21000 
Foreldri(ar) cn ” ” 12000 12000 

2. Auk þeirra trygginga, sem um ræðir i b- og c-lid hér að framan, er skylt að 
tryggja alla skipverja á skipum 300 smálesta (brúttó) og stærri, öðrum en tog- 

urum, fyrir jafnháum upphæðum og þar segir, og skal félagsstjórnin verja þeim 

til kaupa á árlegum lífeyri hjá viðurkenndum tryggingafélögum, til tryggða 
sjálfs eða þeirra vandamanna hans, er bæturnar eig: að hljóta. Þessi lífeyrir skal 

ekki skerða önnur eftirlaun, er hlutaðeigendur kunna að eiga rétt á. 
Ef togarar eða önnur skip minni en 300 smálestir (brúttó) sigla til útlanda, 

skulu skipverjar þeirra tryggðir á sama hátt og segir i næstu málsgrein hér á 
undan, frá því er skip lætur úr síðustu höfn hér á landi og þar til það tekur hér 
höfn aftur. 

35. gr. 
Börn hljóta því aðeins bætur, að þau hafi verið á framfæri hins látna. Fóstur- 

börn hafa sama rétt til bóta og börn. Þau börn hins látna, sem eru eldri en 16 ára og 
hafa verið á framfæri hans sökum varanlegrar örorku (eigi minna en 50% örorku), 
hafa sama rétt til bóta og börn yngri en 16 ára. Systkini hins látna, sem voru alger- 
lega á framfæri hans sökum bernsku eða örorku (50%), þegar slysið vildi til, hafa 
sama rétt til bóta og börn, en bætur til þeirra skerða þó ekki bótarétt barna eftir 
reglum fyrstu málsgreinar, staflið c, 34. gr. 

36. 
Þegar slys ber að höndum, skal það lilkynnt våtryggingafélaginu svo fljótt, sem 

unnt er. Skal greina hvar, hvenær og hvernig slysið vildi til, hverjir hafi látizt og 
hverjir slasazt og aðrar þær upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að ákveða bóta- 
skyldu tryggingarinnar. Slasaðir menn skulu leita læknis, strax og kostur er. 

37. gr. 
Til grundvallar fyrir ákvörðun um örorkubætur skal leggja læknisvottorð um 

óvinnuhæfni eða örorku. Skal það gefið í því formi, sem vátryggingarfélagið ákveður 
og af tryggingayfirlækni, ef til hans næst, annars af öðrum lækni, sem félagið tekur 
gildan. Heimilt er félaginu að láta læknisskoðun fara fram á ný, ef ástæða þykir til 
að ætla, að rangar eða ófullnægjandi upplýsingar hafi verið gefnar, eða að heilsufar 
slasaða hafi breytzt verulega frá því, að læknisskoðun fór fram. Sama rétt hefur 
slasaði i eitt ár. 

38. gr. 
Dánarbætur aðrar en líifeyrir, skulu greiddar í einu lagi og komi til útborgunar 

eigi síðar en mánuði eftir að félagið hefur fengið fullnægjandi upplýsingar um lát 
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61 tryggða. Örorkubætur greiðast í einu lagi, ef örorkan er metin 50% eða minni, annars 
6. maí má greiða þær sem lífeyri. 

39. gr. 
Óheimilt er að framselja eða veðsetja bótakröfur samkvæmt lögum þessum, og 

ekki má leggja á þær löghald né gera í þeim fjárnám eða lögtak. Enginn skuldheimtu- 
maður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til að skerða kröfurnar á nokkurn hátt. 

40. gr. 
Eigi hinn tryggði eða bú hans skaðabótarétt gegn þriðja aðila út af atviki því, 

er olli greiðsluskyldu félagsins, öðlast félagið þann bótarétt, er það greiðir bæturnar, 
að því leyti sem með þarf, til þess að það verði skaðlaust. 

X. KAFLI 

Niðurlagsákvæði. 

41. gr. 
Brot á reglugerð þessari varða sektum allt að 100000 krónum, og skal farið með 

mál út af brotum á henni sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 106 30. des. 1943 til að 
öðlast gildi þegar í stað. 

Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 33 12. marz 1941. 

Félagsmálaráðuneytið, 6. maí 1944. 

Björn Þórðarson.   
Vigfús Einarsson. 

62 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð frá Önnu Insvars- 5 y 5 
9. maí dóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 9. maí 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð frú Önnu Ingvarsdóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður frú Önnu Ingvarsdóttur. 

2. gr. 
Sunnukórinn á Ísafirði stofnaði sjóðinn með 1000 króna gjöf samkv. gjafa- 

bréfi dags. 2. des. 1943. En þann dag, og af og til síðan, hafa honum borizt margar 
gjafir, og í dag, á fertugasta og fjórða afmælisdegi Önnu, er hann orðinn 7200 kr. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er: 

1. Að styðja til söngs- eða tónlistarnáms, með styrkveitingum eða lánum, efni- 
lega nemendur í þeim greinum. 

2. Að styrkja til starfs í bænum söngstjóra, kirkjuorganista, söngkennara eða 
aðra þá, er starfa að söng eða tónlist bæjarbúum til uppbyggingar. Allt eftir 
nánari ákvörðun stjórnar sjóðsins,
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4. gr. 62 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 5 mönnum, kosnum þannig: Sunnukórinn kýs for- 9. maí 

mann og þrjá meðstjórnendur, en sóknarnefnd Ísafjarðarkirkju kýs fjórða með- 
stjórnandann. Á sama hátt skal kjósa 5 varamenn, og sé tiltekið, hver sé varamað- 
ur hvers aðalmanns. Kjörtímabilið er til 65 ára aldurs, nema stjórnarmeðlimur 

óski að víkja sæti fyrr, eða flytji lögheimili sitt frá Ísafirði. Þegar aðalmaður fer úr 
stjórninni, hvort sem er vegna dauðsfalls eða af öðrum ástæðum, tekur varamað- 
ur hans sæti sem aðalmaður. Nú losnar sæti varamanns, af þessum eða öðrum á- 

stæðum, og skal þá stjórn sjóðsins þegar í stað kjósa varamann í hans stað. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal hafa löggilta gerðabók, og færa í hana allt, sem henni 

þykir máli skipta, þar á meðal kosningar i stjórnina, og sé þar greinilega tekið 
fram, fyrir hvern aðalmann hver varamaður sé. Einnig skal færa í gerðabókina nið- 
urstöður ársreikninga þannig, að gerðabókin sé um leið efnahagsbók. 

6. gr. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Skal stjórnin ávallt hafa samið árs- 

reikninga eigi siðar en 15. marz. Leita skal stjórnin til sóknarprestsins á Ísafirði 
og bæjarstjóra Ísafjarðarkaupstaðar um endurskoðun reikninga. Standi svo á að 
þeir eigi sæti í stjórninni, skal hún leita til endurskoðenda bæjarreikninganna, eða 
löggilds endurskoðanda, ef hann er til í bænum. Skal endurskoðun lokið fyrir 31. 
marz. Afrit af ársreikningum sjóðsins skal sent Sunnukórnum. 

7. gr. 
Þann 8. apríl skal stjórnin koma saman, til að ræða um hag sjóðsins, og til hug- 

leiðinga um fjáröflun, honum til styrktar. Skal einnig á þessum fundi taka til 
athugunar hversu miklum styrk sé hægt að úthluta, sbr. 8. gr. Skal ákvörðun um 
úthlutun gerð kunn með auglýsingu í blaði, eða á þann hátt, sem venja er að birta 
auglýsingar, er almenning varða. 

8. gr. 
Þegar sjóðurinn. er orðinn 25 þúsund krónur má úthluta helming tekna hans 

öðrum en vöxtum. Þegar hann er 50 þúsund má úthluta öllum tekjum hans öðr- 
um en vöxtum. Þegar hann er 75 þúsund, má auk þess veita helming vaxta, og 
þegar hann er orðinn 100 þúsund, má úthluta öllum tekjum sjóðsins, nema 4% 
vaxta, sem ávallt skal leggja við höfuðstól, unz hann er orðinn 200 þúsund krónur, 
en þá má úthluta öllum tekjum sjóðsins. 

9. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta á þann hátt, að kaupa fyrir fé hans bankavaxtabréf 

veðdeildar Landsbanka Íslands, hliðstæð verðbréf, tryggð með öruggu fasteigna- 
veði, eða verðbréf með ríkisábyrgð. Peningar, sem kunna að liggja fyrir, skulu 
ávaxtaðir á tryggum stað, enda samþykki allir stjórnendur, hvernig peningar og 
aðrar eignir sjóðsins eru ávaxtaðar og varðveittar. 

10. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari og hún birt í 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

Ísafirði, 8. apríl 1944, 

Jónas Tómasson.
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63 KANADASJÓÐUR 

til styrktar íslenzkum námsmönnum. 

Ársreikningur 1943. 

Höfuðstóll: 

1. Eign frá fyrra ári, samkv. birtum reikningi .............2....- kr. 119629.07 
2. Aukning árið 1943, samkv. eftirfarandi reikningi .............. — 279.29 

  

Kr. 119908.36 
Eignum sjóðsins er þannig varið: 

  

1. Veðdeildarbréf „............20.0... enn kr. 29800.00 
2. Jarðræktarbréf ...........000.00 0. en — 15000.00 

3. Kreppulánasjóðsbréf ..........0..%. 00... — 8000.00 
4. Veðskuldabréf ...........2.00.. s.s. nn — 40833.33 
5. Inneign í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands ......0.0000.0.0... — 26275.03 

Kr. 119908.36 

Tekjur 
1. Vextir af veðdeildarbréfum ...........202.0. 00. kr. 1540.00 
2. —  — jarðræktarbréfum ..............0.0 000. ss nn — 935.00 
3... —  — kreppulánasjóðsbréfi ............0.0.00. 000. enn — 440.00 
4. —  — veðskuldabréfum ............00000000 0. —. 8195.00 

5. —  — bankainnstæðu .„...........2.0%.0. 000. senn — 169.29 
  

Kr. 6279.29 

Gjöld: 
1. Styrkur til Eggerts Steinþórssonar, til framhaldsnáms í skurð- 

lækningum í Kanada .............22.. 00. sn kr. 3000.00 
2. Styrkur til Kristjáns Jónassonar, til framhaldsnáms í læknisfræði 

(embættislækningum) í Kanada ........0.000.00. 000 nn — 3000.00 

3. Lagt við höfuðstól ............2..22.000. nn — 279.29 
  

Kr. 6279.29 
Forsætisráðherrann, 24. janúar 1944. 

F. h.r. 

E. u. 

Birgir Thorlacius.



Stjórnartíðindi 1944, B. 5. 97 

REGLUGERÐ 

um mat á freðfiski. 

1. gr. 
Allur freðfiskur, sem út er fluttur héðan af landi, skal metinn af matsmönnum undir umsjón fiskimatsstjóra. 

9 gø 2. gr. 
Fiskur, sem ætlaður er til hraðfrystingar, skal vera nýr og óskemmdur. Fiskur- inn skal metinn um leið og honum er veitt móttaka í hraðfrystihúsinu. 

3. gr. 
Matsmaður skal fylgjast nákvæmlega með allri verkun, frystingu og geymslu fisksins. Þess skal gætt, að ekki líði meira en 12 klukkutímar frá því að veiðiskipið kemur að landi og þar til fiskurinn er frystur. Þó má líða lengri tími til frystingar en að framan greinir, ef fiskurinn hefur verið vel kældur strax eftir að honum var skipað á land, en þó að jafnaði ekki nema 36 klukkutímar. 
Fiskur, sem kældur hefur verið um borð i skipi, skal strax tekinn til frystingar. 

4. gr. 
Við útskipun freðfisks skal matsmaður sæta þess, að fiskurinn sé í góðu ásig- komulagi og í fullnægjandi umbúðum. Jafnframt skal matsmaður sjá um, að fisk- urinn komist í góðu ástandi um borð í móttökuskip. 

5. gr. 
Nú telur matsmaður í einhverju ábótavant um meðferð, frystingu eða geymslu freðfisksins og skal hann þá tilkynna það tafarlaust forráðamönnum frystihúss- ins svo og fiskimatsstjóra. 

6. gr. 
Hafi framangreindum ákvæðum verið fullnægt og fiskurinn góð vara, skal mats- maður um leið og fiskurinn er fluttur út, gefa vottorð um gæði hans. Vottorð þetta skal vera í því formi, sem atvinnumálaráðuneytið ákveður. 

7. gr. 
Lögreglustjórar skipa matsmenn á hverjum stað, þar sem hraðfrystihús eru, samkvæmt tillögum fiskimatsstjóra. Þeir skulu áður en þeir taka til starfa rita undir eiðstaf, sem atvinnumálaráðuneytið fyrirskipar. 

8. gr. 
Átvinnumálaráðuneytið skipar eftirlitsmann til aðstoðar fiskimatsstjóra við framkvæmd mats á hraðfrystum fiski. 

9. gr. 
Brot gegn ákvæðum þessarar reglugerðar varða sektum allt að 10000 krónum. 

Bráðabirgðaákvæði. 
Um þann fisk, sem frystur hefur verið fyrir gildistöku reglugerðar Þessarar, skal matsmaður votta að fiskurinn hafi verið geymdur við hæfilegan kulda og að fiskurinn sé að öðru leyti í góðu ásigkomulagi. 

13 

30. dag júnimánaðar 1944. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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64 Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 92/1935, um meðferð, 

7. júní verkun og útflutning á sjávarafurðum, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. júní 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl. E. Briem. 

65 REGLUGERÐ 
26. júní 

um skyldu til að halda eftir af kaupi upp Í skattgreiðslur. 

1. gr. 

Nú hefur skattgreiðandi ekki greitt tekju- og eignarskatt sinn til ríkissjóðs 

að fullu á réttum gjalddaga, sem er á manntalsþingi ár hvert, og skal kaupgreið- 

anda hans þá skylt samkvæmt kröfu innheimtumanns skattanna að halda eftir af 

kaupi skattgreiðanda nægilegri fjárhæð til greiðslu á hinum vangoldnu sköttum 

ásamt dráttarvöxtum og kostnaði. 

Orðið kaup í reglugerð þessari tekur til hvers konar kaups, launa eða ann- 

arar þóknunar, þ. á m. eftirlauna og styrktarfjár, og það jafnt hvort greiðslan er 

samkvæmt vinnusamningi, verksamningi (akkorði), eða öðrum samningum eða 

ákvörðunum. 
Kaupgreiðandi telst sérhver sá, er innir framangreindar greiðslur af hendi, 

hvort sem er fyrir sjálfan sig eða aðra, þ. á m. kaupgreiðslustöðvar. 

2. gr. 

Til lúkningar greiðslum þeim, sem um ræðir í 1. gr. skal þó ekki haldið eftir 

meira en % af því kaupi, sem til útborgunar á að koma í hvert sinn, ef í hlut á skatt- 

greiðandi, sem á fyrir heimili að sjá, en ella %. Nú er kaup greitt að einhverju 

leyti í öðru en peningum, svo sem fæði, húsnæði eða öðrum hlunnindum, og skulu 

hlunnindi þessi þá talin með, þegar út er reiknaður sá hluti kaupsins, sem eftir 

skal haldið til skattgreiðslu, og á því verði, sem þau eru almennt metin til skatts 

á hverjum stað. 

3. gr. 

Kaupgreidandi, sem fyrir hefur verid lagt á þann hátt, sem um ræðir i Í. gr. 

að halda eftir af kaupi, skal við næstu úlborgun — þar með taldar hvers konar 

greiðslur upp í kaup, og framvegis við útborganir, þar til hin umkröfðu gjöld eru 

að fullu greidd, draga af kaupi skattgreiðanda þann hluta þess, sem heimilt er að 

halda eftir samkvæmt 2. gr. og skal hverri þeirri fjárhæð, sem þannig er haldið 

eftir, skilað innheimtumanni innan tveggja virkra daga frá hverjum útborgunar- 

degi talið, og er sú greiðsla bindandi fyrir skattgreiðanda. 

4. gr. 

Allir kaupgreiðendur skulu, þegar innheimtumaður skattanna krefst þess, 

skyldir til að láta honum í té skýrslu, munnlega eða skriflega, eftir því sem inn- 

heimtumaður óskar, um nöfn starfsmanna, sem taka kaup hjá þeim, stöðu þeirra, 

fæðingardag, fæðingarár, heimilisfang, launakjör, upphæð kaups, hvernig bað 

er greitt, gjalddaga og önnur atriði, sem nauðsynlegt er að upplýst séu, er gera 

skal kröfu um greiðslu skatta af kaupi. 

Krefjast má innheimtumaður framangreindra skýrslna með munnlegri kröfu
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eða skriflegri, svo og með almennri auglýsingu, og skulu skýrslurnar látnar í té innan þess tíma, er innheimtumaður ákveður. 
Allir þeir, sem hafa með höndum fastan atvinnurekstur með aðkeyptu vinnu- 

atli verkafólks, skulu, ef þess er krafizt af innheimtumanni, skyldir til að senda honum afrit af kaupgjaldsskrám sínum það snemma, að unnt sé að gera kröfu um skattgreiðslur þeirra, er við kaupinu eiga að taka, áður en til útborgunar kemur. 

5. gr. 
Nú hættir skattgreiðandi að taka kaup hjá kaupgreiðanda, er krafinn hefur 

verið um greiðslur upp í skatta hans og skattarnir eru ekki að fullu greiddir, og skal kaupgreiðandi þá án tafar tilkynna innheimtumani brottför skattgreiðanda 
og skila fé því, er eftir hefur verið haldið, ásamt tilheyrandi innheimtuskjölum. 

6. gr. 
Skattgreiðandi eða kaupgreiðandi mega ekki slíta vinnusamningi fyrir það eitt, að krafizt hefur verið að skattar skulu greiddir af kaupi skattgreiðanda. 

Ef kaupgreiðandi: 7. gr. 
á. vanrækir að láta innheimtumanni í té umkrafðar skýrslur og upplýsingar um 

skattgreiðendur innan tiltekins frests; 
b. greiðir skattgreiðanda kaup, án Þess að halda eftir þeirri fjárhæð, sem skylt 

var samkvæmt reglugerð þessari; 
c. skilar eigi til innheimtumanns svo sem segir Í 3. gr.; 
d. tilkynnir ekki innheimtumanni, svo sem segir í 5. gr., brottför skattgreiðanda; þá ábyrgist hann sem eigin skuld þá upphæð, sem var eða hefði getað verið haldið eftir hjá skattgreiðanda upp í skattgreiðslur hans, ef kaupgreiðandi hefði ekki vanrækt skyldur þær, sem honum bar að rækja samkvæmt reglugerð þessari. 

8. gr. 
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 45. gr. laga nr. 6 frá 9. júní 1935, um 

tekju- og eignarskatt, öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi numin reglu- 
gerð nr. 25 frá 28. janúar 1941. 

Fjármálaráðuneytið, 26. júní 1944. 

Björn Ólafsson. 

Magnús Gíslason. 

REGLUGERÐ 

um mat og eftirlit með útflutningi á ísvörðum fiski. 

1. gr. 
Fiskiskip eða bátar, er veiða fisk, sem ætlaður er til útflutnings ísaður, eða til frystingar hér á landi, skulu hafa hreinar og sléttar lestir, svo að fiskurinn merjist 

ekki á slám eða ójöfnum. Lestirnar séu með hæfilega stórum stíum og neðst í þeim þéttrimlaðar grindur, sem blóð og vatn selur runnið gegnum. Skjólþil úr rimlum skal haft við vélarrúmið. Lestir og skilrúm skulu máluð eða lakkborin ekki sjaldnar 
en einu sinni á ári. 
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2. gr. 

Í skipum, sem flytja út nýjan ísvarinn fisk, eiga lestirnar að vera sléttar að 

innan. Í lestunum skulu vera hæfilega stórar stíur og nægilega margar hillur í hverri 

þeirra, svo að ekki hvíli mikill þungi á fiskinum. Lestir, stíur og hillur skulu vera 

málaðar eða lakkbornar og málningin endurnýjuð ekki sjaldnar en einu sinni á ári. 

Lestir skipanna, svo og skilrúms- og hilluborð, skulu þvegin vandlega áður en 

fiskur er ísaður í skipin. Öðru hvoru verður að úða lestir og lestarbúnað með 

formalínblöndu. Í gufuskipum má, Í stað þess að nota gerlaeyðandi efni, þétta öll 

op á lestunum og hleypa í þær heitri gufu í að minnsta kosti 12 klukkustundir. 

3. gr. 

Ísvarinn fiskur, sem er sendur frá Íslandi til útlanda, verður að vera vel blóðg- 

aður, nýr og óskemmdur, svo ætla megi að geymsluþol hans í ís sé svo mikið, að 

hann komi í góðu ástandi á ákvörðunarstað. Fiskurinn má ekki hafa legið í fiski- 

báti lengur en 1 sólarhring frá því að hann var veiddur, þangað til hann er afgreidd- 

ur til ísunar í útflutningsskip. 

Hafi fiskurinn verið ísaður í veiðiskipi jafnóðum og hann veiddist, má, á 

tímabilinu frá 1. maí til 30. september, bolfiskur liggja allt að tvo sólarhringa, en 

flatfiskur allt að þrjá sólarhringa í fiskibáti þar til hann er afgreiddur í útflutn- 

ingsskip. Á tímabilinu frá 1. október til 30. april má, þegar um ísvarinn fisk í 

fiskibáti er að ræða, líða allt að helmingi lengri tími frá því fiskurinn er veiddur 

og þar til hann er afhentur í útflutningsskip. 

4. gr. 

Þegar fiskur er ísaður í bátum skal leggja bolfisk þannig, að kviðurinn snúi 

niður, en flatfisk svo að hvíta hliðin snúi upp. 

5. gr. 

Ekki má flytja út þorsk smærri en 40 em, ýsu smærri en 30 em og flatfisk smærri 

en 27 em. Þessi mál á nýjum fiski eru miðuð við lengdina frá trjónubroddi að 

sporðsenda. 
6. gr. 

Fiskurinn skal vera blóðgaður þannig, að skorið sé yfir hálsæðarnar báðum 

megin á fiskinum lifandi. Hann skal vera vel aðgerður og þveginn um leið og hann 

er slægður. Sérstaklega skal þess vandlega gætt, að ekki séu eftir í kviðarholi fisks- 

ins leyfar af lifur, innyflum eða blóði. 

7. gr. 

Bolfisk skal leggja í stíur þannig, að kviðurinn snúi niður, svo að vatn standi 

ekki í kviðarholi fisksins, en flatfisk á að reisa lítið eitt á rönd og hvíta hliðin að 

snúa upp. 
8. gr. 

Til ísunar má aðeins nota hreinan, smámulinn ís eða hreinan, harðan snjó. 

Við ákvörðun á því ísmagni kemur til greina: Hve langan tíma má áætla að geyma 

þurfi fiskinn i ís, árstíminn, veðráttan og ástand íssins. Til leiðbeiningar skal bent á, 

að ekki er ráðlegt að nota minna en 300 kg af ís Í eina smálest af fiski. 

9. gr. 

Fiskimatsstjóri hefur yfirumsjón með mati á ísvörðum fiski og eftirliti því, er 

ræðir um í þessari reglugerð. Hann sker år vafaatriðum, er kunna að koma fyrir. 

Yfirfiskimatsmönnum og fiskimatsmönnum er skylt að hlíta fyrirmælum hans.
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10. gr. 66 
Yfirfiskimatsmenn skulu, hver í sínu umdæmi, hafa eftirlit með því að ákvæði 26. júní 

reglugerðar þessarar séu haldin. Þeir segja fiskimatsmönnum fyrir verkum og hafa 
eflirlit með störfum þeirra. 

Útflytjanda er skylt að tilkynna fiskhleðslu svo tímanlega, að yfirfiskimats- 
maður eða umboðsmaður hans geti skoðað farmrúm útflutningsskips áður en fiskur 
er látinn í það og að þeir geti verið viðbúnir að meta fiskinn og annast nauðsynlegt. 
eftirlit. Útflytjandi ber kostnað við matið og af eftirliti við það. 

Yfirfiskimatsmaður gefur vottorð um fisk þann, sem fluttur er út samkvæmt 
þessari reglugerð. Í vottorðinu skal tekið fram um ástand farmrúms; svo og um isun 
fisksins og tíma þann, er fór til þess að taka farminn. 

Yfirfiskimatsmaður eða umboðsmaður hans getur stöðvað fisksendingar, ef 
ákvæðum reglugerðar þessarar er ekki fullnægt. 

11. gr. 
Fiskimatsmenn annast mat á ísvörðum fiski og eftirlit með fiskibátum og út- 

flutningsskipum, undir umsjón yfirfiskimatsmanns, og ber þeim að hlýða fyrir- 
skipunum hans. 

Fiskimatsmenn líta eftir því, að fólk, sem vinnur við fiskinn, starfi að því 
samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Kaup fiskimatsmanna við fiskimat og 
eftirlit, samkvæmt þessari reglugerð, er hið sama og fyrir vinnu við saltfisksmat 
á hverjum tíma. 

Matsmenn, sem meta nýjan ísaðan fisk til útflutnings og matsmenn, sem meta 
nýjan fisk til hraðfrystingar, skulu hafa nána samvinnu innbyrðis. 

12. gr. 
Ákvæði þessarar reglugerðar ná til allra skipa, er flytja út fisk. Umráðamönn- 

um þeirra skipa, er flytja út eigin afla, er skylt að hlíta ákvæðum reglugerðarinnar, 
en með því að fiskimatsmenn geta ekki haft eftirlit með afla þeirra eða meðferð 
hans í skipinu, er yfirfiskimatsmönnum aðeins skylt að gefa vottorð um að lest- 
irnar hafi verið vel hreinar og allur útbúnaður þeirra í góðu lagi. Fyrir slíkt eftirlit 
og voitorð ber fiskeigendum að greiða yfirmatsmönnum 10 krónur auk verðlags- 
uppbótar í hvert sinn. 

13. gr. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum allt að 10000 krónum. 

14. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um meðferð, verkun 

og útflutning á sjávarafurðum. 

Reglugerðin öðlast gildi 1. júlí 1944 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. júní 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl, E. Briem, 

Endurprentuð blaðsíða. 
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Ríkisstjórabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda laugar- 

daginn 10. júní 1944, undirskrifað af ríkisstjóra 26. maí 1944, nr. 28. 

Bráðabirgðalög um heimild fyrir þjóðhátíðarnefnd lýðveldisstofnunar á Ís- 

landi til að taka í sínar hendur umráð yfir bifreiðum 16.—18. júní 1944, undir- 

skrifuð af ríkisstjóra 31. maí 1944, nr. 29. 

Ríkisstjórabréf um að Alþingi skuli koma saman á Þingvöllum, undirskrifað 

af ríkisstjóra 14. júni 1944, nr. 30. 
Lög um leigunám veitingasala o. fl. á Hótel Borg í Reykjavík til veizlufagn- 

aðar á lýðveldishátíðinni, undirskrifuð af ríksstjóra sama dag, nr. 31. 

67 Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 34. tbl. Lögbirtingablaðsins 

17, mai 1944 um endurnýjun ferðaskírteina skipa að boði brezku flotastjórn- 

arinnar. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni, að nauðsynlegt sé, 

að öll íslenzk skip, 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hægt er 

eftir 1. júní 1944, ferðaskiírteini þau, sem um ræðir i tilkynningu ríkisstjórnar- 

„innar, dags. 7. marz 1941. 
Skírteini þessi verða afgreidd sem hér segir: 

Í Reykjavík hjá brezka aðalkonsúlnum, á Akureyri hjá brezka vice-konsúln- 

um, á Seyðisfirði hjá brezku flotastjórninni og í Vestmannaeyjum hjá brezka 

vice-konsúlnum. 

68 REGLUGERÐ 
11. mai rr mer . , . , 

um vedmålastarfsemi i sambandi vid kappreidar Hestamannafélagsins Fåkur. 

1. gr. - 

Vedfjårupphædir greinast í 2 kr., 5 kr., 10 kr. og 25 kr., sem greiðast veðmála- 

stofunni gegn afhendingu veðmiða. 

2. gr. 

Veðjað er um það, hver hestur verður hlutskarpastur í hverjum flokki, svo 

og í úrslitahlaupum. 
3. gr. 

Veðfjárupphæðum skal skipt þannig: 

a. 80% skal skipt hlutfallslega á þá upphæð, er veðjað hefur verið um, á þann 

hest, er vinnur. 

b. Afganginum (20%) sé varið til reksturs kappreiðanna, viðhalds og umbóta 

á skeiðvelli félagsins, og til reiðvegar Reykvíkinga. Tillagið til reiðvegarins 

má þó aldrei vera minna en 10% af hagnaði félagsins af starfsemi þessari. 

4. gr. 

Að hverju hlaupi loknu skulu veðmálin reiknuð út, útkoman auglýst, og vinn- 

ingar borgaðir þegar í stað gegn framvísun veðmiða. 

30. dag júnímánaðar 1944. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Engin upphæð verður endurgreidd, ef hestur hleypur upp eða fer ekki af 

stað og komi, af þeim eða öðrum orsökum, ekki til greina samkvæmt kappreiðar- 
reglum félagsins. 

6. gr. 
Ef hlaup verður ógilt, endurgreiðist veðfé aftur að frádregnum 20%. 

7. gr. 
Vinningar útborgast aðeins í heilum krónum, og er ekki ábyrgzt að innskot 

fáist að fullu aftur. 

8. gr. 
Þeir, sem veðja, eru í einu sem öllu háðir kappreiðarreglum félagsins og úr- 

skurði dómnefndar, t. d. þegar knapi er dæmdur úr leik, missir hestur hans rétt 
til veðfjár o. s. frv. 

9. gr. 
Veðmiðar verða ekki innleystir síðar en 1 klukkustund eftir síðasta hlaup, 

og því aðeins, að þeir séu með læsilegum tölum. 

10. gr. 
Unglingar innan 18 ára fá ekki að veðja. 

11. gr. 
Reglugerð þessi gengur í gildi 1. júní næstkomandi og gildir til 5 ára. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 45 31. maí 1927, og Þirtist hér 
með til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 11. maí 1944. 

Einar Arnórsson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING , 
um kjördaga við atkvæðagreiðslu um niðurfelling dansk-íslenzka sambands- 

lagasamningsins og um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 

Kjördagar við atkvæðagreiðslu samkvæmt lögum nr. 17 24. marz 1944 skulu 
vera dagarnir 20.—-23. maí 1944, að báðum meðtöldum. 

Um tilhögun atkvæðagreiðslunnar kjördagana fer eftir alþingiskosningalögum 
að því leyti er framangreind lög ákveða ekki sérstaklega. 

Dómsmálaráðuneytið, 15. maí 1944. 

Einar Arnórsson. 
  

Gústav A. Jónasson, 

1944 
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70 REGLUGERÐ 
15. maí 

um skemmtanaskatt í Miðdalahreppi, Dalasýslu. 

1. gr. 
Samkvæmt lögum nr. 34 frá 22. nóv. 1918, sbr. lög nr. 30 19. júní 1922 og lög 

nr. 61 11. júní 1938, skal greiða skatt af skemmtunum fyrir almenning, öðrum en 
héraðsmótum ungmennafélaga, sem haldnar eru í Miðdalahreppi og aðgangur er 
seldur að, og ekki eru undanþegnar skatti með lögum. 

2. gr. 
Þessar skemmtanir eru skattskyldar og flokkast þannig: 

1. flokkur: 
a. Hljómleikar og söngskemmtanir. 
b. Sjónleikir. 
c. Kappleikir og íþróttasýningar, sem aðrir en áhugamenn taka þátt í. 
d. Fyrirlestrar og upplestrar. 

2. flokkur: 
Dansleikir. 
Danssýningar. 
Loddara- og fjölleikasýningar. 
Aðrar skemmtanir, sem aðgangur er seldur að og ekki eru taldar hér. A

:
 

3. gr. 
Af skemmtunum peim, sem taldar eru i 1. flokki, skal greida 10% og 20% af 

skemmtunum í 2. flokki. Ef skemmtun er margþætt, skal miða skattinn við þann 
þáttinn, sem hæst er skattaður. 

4. gr. 
Hreppsnefnd Miðdalahrepps hefur eftirlit með því, að reglugerð þessari sé 

hlýtt, sér um innheimtu skattsins og er heimilt að hafa eftirlit með skemmtunum 
og sölu aðgöngumiða. Getur hún ráðið til þess sérstakan mann, er nefnist eftir- 

litsmadur skemmtana. 

5. gr. 
Hver så, er halda vill skattskylda skemmtun, skal tilkynna oddvita eda eftir- 

litsmanni skemmtana, hvar og hvenær hún skuli haldin, og afhenda honum til 
stimplunar í tæka tíð alla þá aðgöngumiða, er nota á við skemmtunina. Eigi síðar 
en þrem dögum eftir að samkomu er lokið, skal sá, er fyrir henni stóð, afhenda 

oddvita eða eftirlitsmanni alla ónotaða aðsöngumiða og greiða um leið skatt sam- 

kvæmt 3. gr. af öllum þeim miðum, sem notaðir hafa verið. 

6. gr. 

Forstöðumaður skemmtunar ber ábyrgð á greiðslu skattgjaldsins. Ef fleiri 

en einn maður standa fyrir skemmtun, ábyrgist einn fyrir alla og allir fyrir einn, 

eða, ef um félög er að ræða, þá allir stjórnendur þess á sama hátt. 

7. gr. . 

Skatttekjur samkvæmt reglugerð þessari renna til barnaskólasjóðs hreppsins. 

Reikningar sjóðsins skulu fylgja hreppsreikningum og endurskoðast og úrskurð- 

ast með þeim,
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8. gr. 70 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 500 krónum. Sé brotinu þannig 15. maí háttað, að dreginn hafi verið undan skemmtanaskattur, skal sektin ákveðin sem 

svarar að minnsta kosti tíföldum skatti, sem undan var dreginn, þó aldrei yfir 
1000 krónur. Mál, sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari, skal fara 
með sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 15. maí 1944. 

Einar Arnórsson. 

Ragnar Bjarkan. 

AUGLÝSING 71 
16. maí um breyting á hafnarreglugerð fyrir Krossavíkurhöfn í Neshreppi utan Ennis, 

nr. 161 25. september 1942. 

1. gr. 
Fyrri hluti 15. gr. orðist Þannis: 
Gjöld fyrir notkun hafnarinnar eru þessi: 

Bátagjöld: 
Vélbátar um vetrarvertíð, frá 1. jan. til 14. maí ...... kr. 19.00 fyrir hverja smál. 

— — sumarvertíð, frá 14. maí til 24. sept. .. — 13.00 — — — 
— — haustvertíð, frå 24. sept. til 31. des. .. — 13.00 — —- — 

Bátar, sem ganga allt árið, greiði ................ — 39.00 — — — 
Bátar frá 6—10 smál. greiði .................. — 30.00 — — — 
Bátar frá 10--20 smál. greiði 2... — 26.00 — — — 

Sjö síðari málsgreinarnar haldist óbreyttar. 

2. gr. 
Fyrri hluti 16. gr. orðist Þannig: 
Af vörum, sem fluttar eru í land eða skipað út í víkinni eða því hafnarsvæði, 

sem gveinir Í 1. gr. reglugerðar þessarar, skal greiða gjöld þau, sem hér segir: 
1. Af salti, kolum og sementi 2... kr. 4.50 fyrir hverja smál. 
2. — útlendum åburdi .........0 — 450 — — — 
3. — Óverkuðum saltfiski 2... — 450 —- = — + 
4. — verkuðum saltfiski ............... — 500 — — — 
5. — nyjum fiski .......... een — 230 — — — 
6. — slægdum flatfiski ...........0.00.0 — 180 — — — 
7. — frystum fiski „........ — 550 — — — 
8. — þurrum fiskbeinum 2... — 500 — — — 
9. — blautum fiskbeinum 2... — 230 — — — 

10. — heilfötum (oliufåtum) 2... — 1.00 — stykkið 
11. — hálffötum og tómum tunnum .............. — 050 — — 
12. — kjøti suse eee — 1750 — hverja smál. 
13. — trjávörum og öðrum vörum, sem reiknast eftir 

rummåli .....ssssssueuseeeeeeeeeeeveeeveee — 0.15 — hvert ten.fet 
14, — öllum öðrum vörum ,.…..… en — 0.65 —- hver 100 kg 

14
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Påst- og farbegaflutningur er undanpeginn gjaldi þessu. 

Þrjár síðari málsgeinarnar haldist óbreyttar. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 

til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. mai 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Vigfús Einarsson. 

SAMÞYKKT 

um lokun sölubúða í Ólafsfjarðarkauptúni. 

1. gr. 

Sölubúðum í Ólafsfirði skal lokað eftir því, sem ákveðið er i 2, 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. 

2. gr. 

Á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum skal sölubúðum 

og sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 6 síðdegis, á föstudögum eigi síðar en kl. 7 sid- 

degis og á laugardögum eigi síðar er kl. 4 síðdegis, og eigi opnaðar aftur fyrr en 

kl. 9 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu vera þær undantekningar, er nú skal greina. 

Aðfangadag jóla og gamlárskvöld skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síð- 

degis. Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda opnum sölu- 

búðum til kl. 11 síðdegis. 

Á tímabilinu frá 15. júní til 15. september skal á laugardögum loka sölubúð- 

um eigi síðar en kl. 1 síðdegis. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í kauptúninu eða útlit fyrir að skortur 

geti orðið á því, þá er hreppsnefnd heimilt að ákveða að sölubúðum skuli um lengri 

eða skemmri tíma lokað fyrr eða opnaðar seinna en samþykkt þessi ákveður. 

3. gr. 

Almenna helgidaga þjóðkirkjunnar, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní, fyrsta 

mánudag í ágúst og 1. desember mega engar sölubúðir vera opnar. 

4. gr. 

Frá ákvæðum um lokun sölubúða í samþykkt þessari skulu enn fremur þessar 

undantekningar. 

Brauð- og mjólkursölubúðum má halda opnum á almennum helgidögum, sum- 

ardaginn fyrsta, 1. maí, 17. júní og 1. desember frá kl. 10 f. h. til kl. 2 e. h., eingöngu 

til sölu á brauðum, mjólk og mjólkurvörum. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 

Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum eða ann- 

ars staðar utan sölubúða kaupmanna nokkurn þann varning, sem ekki má selja 

nema samkvæmt verzlunarleyfi. Heimilt er þó að selja einnig á þeim tíma kol, salt, 

veiðarfæri og vistaforða handa skipum, og sömuleiðis er leyfilegt að taka á móti 

innlendum vörum aðkomumanna i geymsluhúsum verzlana.
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6. gr. 72 
Þá, sem komnir eru inn í verzlun fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða eftir 16. maí 

að lokað er. 
== 
7. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 
samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðserðaskyni 
eða ágóða fyrir stofnanir og fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til almenn- 
ingsheilla. 

8. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, 20—500 krónum, og renna sektirnar 

í sveitarsjóð. Mál út af brotum á samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglu- 
mál. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af hreppsnefnd Ólafsfjarðarhrepps, samkvæmt 
lögum nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. maí 1944. 

Björn Þórðarson. 

Páll Pálmason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Skógræktarsjóð Gnúpverja“, út- 73 
gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 16. maí 1944. 16. maí 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Skógræktarsjóðs Gnúpverja. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Skógræktarsjóður Gnúpverja, og er stofnaður af gjöfum til 

Búnaðarfélags Gnúpverja á 100 ára afmæli þess, 6. júní 1948. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er gjöf Búnaðarsambands Suðurlands, 500 — fimm hundruð — 

krónur, svo og gjöf frá ónafngreindum manni, 100 — eitt hundrað — krónur, afhentar 
Þennan afmælisdag. Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, gjafir og áheit, er 
honum kunna að áskotnast. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að aukinni skógrækt í Gnúpverjahreppi, eftir 

því, sem geta sjóðsins leyfir á hverjum tíma, t. d. með því að styrkja menn til þess 
að koma upp skrúðgörðum og skógarreitum eða verðlauna slíkar framkvæmdir eða 
á þann hátt annan, sem stjórn sjóðsins kveður á um. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Einn kosinn á aðalfundi búnaðarfélagsins, og 

er hann formaður sljórnarinnar, annar kosinn á aðalfundi ungmennafélagsins og sá 
þriðji á aðalfundi kvenfélagsins. Stjórnin er kosin til eins árs Í senn. Leggist þessi 
félög niður, kvenfélagið og ungmennafélagið, skulu allir mennirnir kosnir á aðal- 
fr.ndi búnaðarfélagsins,
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5. gr. 

Stofnfé sjóðsins allt skal ávaxtað í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Helmingur 

vaxtanna skal jafnan leggjast við höfuðstólinn, en hinn helmingur þeirra falla árlega 

til útborgunar til stjórnar sjóðsins, þegar allir ársvextirnir nema 100 kr. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á honum og annast reikningshald hans og skulu 

reikningar hans birtir með reikningum búnaðarfélagsins. 

7. gr. 

Leita skal ríkisstjórastaðfestingar á skipulagsskrá þessari og hún síðan birt í 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Kornræktarsjóð Gnúpverja“, út- 

sefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 16. maí 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

Kornræktarsjóðs Gnúpverja. 

1. gr . gr. 

Sjóðurinn heitir Kornræktarsjóður Gnúpverja og er stofnaður af Búnaðarfélagi 

Gnúpverja á 100 ára afmæli þess, 6. júní 1943, til minningar um þá menn, er hófu 

félagsbundin störf í þágu ræktunarmála í Gnúpverjahreppi fyrir hundrað árum. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er framlag búnaðarfélagsins sjálfs, 1000 — eitt þúsund — 

krónur til sjóðstofnunar, svo og gjafir Gnúpverjahreppsbúa þennan afmælisdag, að 

upphæð 3015 — þrjú þúsund og fimmtán — krónur. 

Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta, gjafir og áheit, er honum kunna að 

áskotnast. 
3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að koma af stað og styrkja kornrækt í Gnúpverjahreppi, 

eftir því sem geta sjóðsins leyfir á hverjum tíma, með rekstri eða styrk til korn- 

ræktarstöðvar, verkfærakaupa eða á annan þann hátt, er stjórn sjóðsins kveður á um. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipar stjórn Búnaðarfélags Gnúpverja. 

5. gr. 

2000 kr. af stofnfé sjóðsins skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Helm- 

ing vaxtanna skal jafnan leggja við höfuðstólinn, en hinn helmingur þeirra falla til 

útborgunar til stjórnar sjóðsins, þegar allir ársvextirnir nema 100 kr. 

Hinn hlutann af stofnfé sjóðsins skal stjórn hans varðveita og ráðstafa ásamt 

öðrum tekjum hans, samkvæmt 3. gr. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á honum og annast reikningshald hans og skulu 

reikningarnir birtir með reikningum búnaðarfélagsins.
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7. gr. 74 
Leita skal ríkisstjórastaðfestingar á skipulagsskrá Þessari og hún síðan birt í 16. maí 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

REGLUGERÐ 75 
. 16. maí 

um skömmtun á kaffibæti. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, sbr. lög nr. 59 7. maí 1940, 
er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

1. gr. 
Bannað er að selja kaffibæti, nema gegn sérstökum seðlum, sem út eru gefnir 

að tilhlutun ríkisstjórnarinnar eða sérstökum innkaupsleyfum frá skömmtunar- 
skrifstofu ríkisins. 

2. gr. 
Þegar úthlutunartímabil hefst skal afhenda skömmtunarseðil fyrir kaffibæti. 

Ráðuneytið ákveður hverju sinni með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu hversu mikill 
skammturinn handa hverjum manni skuli vera og hvenær úthlutunartímabil byrjar. 

Ad öðru leyti setur skömmtunarskrifstofa ríkisins nánari reglur um fyrir- 
komulag úthlutunarinnar. 

3. gr. 
Hver sá, sem flytur til landsins kaffibæti, er skyldur að tilkynna skömmtunar- 

skrifstofu ríkisins um innflutninginn jafnskjótt og varan kemur til landsins. Enn 
fremur ber tollyfirvöldunum að tilkynna skrifstofunni í hvert sinn, er kaffibætir 
kemur til tollafgreiðslu, nafn innflytjanda og hversu mikið magn er um að ræða. 

4.'gr. 
Kaffibætisverksmiðjur, heildsöluverzlanir og aðrir, sem búa til eða flytja til 

landsins kaffibæti, mega ekki afhenda hann til smásöluverzlana eða annarra, nema 
gegn innkaupsleyfum, sem út eru gefin af skömmtunarskrifstofu ríkisins. Þessir 
aðilar skulu og gefa skömmtunarskrifstofunni, hvenær sem krafizt er, hvers konar 
skýrslur um framleiðslu, birgðir og sölu af þessari vöru og hráefni í hana. 

5. gr. 
Smásöluverzlanir skulu senda skåmmtunarskrifstofu ríkisins, svo oft sem hún 

telur þess þörf, skýrslur um innkaup, sölu og birgðir af kaffibæti. 
Enn fremur skulu smásöluverzlanir afhenda hlutaðeigandi úthlutunarstjóra í 

byrjun hvers mánaðar seðla þá, sem afhent hefur verið út á í síðastliðnum mánuði. 
Seðlana sendir svo úthlutunarstjóri til skömmtunarskrifstofunnar Þegar hann hefur 
lokið endurtalningu á þeim. 

6. gr. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins afhendir veitingahúsum, gistihúsum, sjúkra- 

húsum o. þ. h. stofnunum innkaupsleyfi fyrir því magni af kaffibæti, sem þeim 
kann að verða heimilað að nota. 

7. gr. 
Rísi ágreiningur um það, hvað telja beri skömmtunarskyldan kaffibæti sam- 

kvæmt þessari reglugerð, sker skömmtunarskrifstofa ríkisins úr.
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8. gr. 

Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, látið 

rannsaka kaffibætisbirgðir framleiðenda og verzlana og hráefnabirgðir framleið- 

enda. 
Þá getur ráðuneytið, eftir tillögum skömmtunarskrifstofunnar, lagt við allt að 

100 króna dagsektir, ef hlutaðeigendur skila ekki á réttum tíma skýrslum þeim, 

sem fyrirskipaðar eru í þessari reglugerð. 

9. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 krónum, og skal farið 

með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

10. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi þegar í stað, og fellur þá jafnframt úr gildi reglu- 

gerð um skömmtun á kaffibæti, nr. 15 22. febr. 1944. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 16. maí 1944. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Ellihlutasjóð sjómanna á Flateyri 

í Önundarfirði“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 19. 

maí 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Ellihlutasjóð sjómanna á Flateyri í Önundarfirði. 

1. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 400 — fjögur hundruð — króna framlagi frá sjó- 

mannadeginum á Flateyri 1942. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins, 400 — fjögur hundruð — krónur, hefur verið lagt til ávöxtunar 

í Sparisjóð Önfirðinga. 
Aukning sjóðsins verður með vöxtum stofnfjár, sem jafnóðum leggjast við 

höfuðstól. Enn fremur væntanleg tillög sjómannadagsins árlega, gjafir og áheit 

stofnana, félaga eða einstaklinga, sem styrkja vilja sjóðinn. 

3. gr. 

Tilgangur sjóðsins er sá fyrst og fremst að styrkja gamla sjómenn á Flateyri, 

sem orðnir eru fyrir elli sakir eða vanheilsu ófærir til þess að stunda sjó eða aðra 

atvinnu sér til framfæris. 
Heimilt er og, ef fé er fyrir hendi, að styrkja aðra sjómenn en gamalmenni, ef 

þeir hafa orðið fyrir slysum eða heilsubilun, sem veldur þeim atvinnutjóni, einnig 

er heimilt að styrkja ekkjur og börn sjómanna á Flateyri. Sá, sem styrk á að hljóta 

úr sjóðnum, verður að vera heimilismaður á Flateyri, og hafa verið það, að minnsta 

kosti tvö ár, er hann verður styrks úr sjóðnum aðnjótandi, þó er stjórn sjóðsins 

heimilt að víkja frá þessu ákvæði ef alveg sérstaklega stendur á.
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4. gr. 76 
Sjóðurinn skal taka til starfa þegar hann er orðinn fullar 10000 — tíu þúsund — 19. mai 

krónur. Má þá verja til styrkja 34 — þrem fjórðu — hlutum af vöxtum og árstekjum. 
sjóðsins, en jafnan skal leggja % — einn fjórða — hluta vaxta og árstekna við höfuð- 
stól, þar til sjóðurinn er orðinn fullar 200000 — tvö hundruð þúsund — krónur, en 
upp frá því skal úthluta til styrkja árlega % — níu tíundu -- hlutum ársvaxta og 
öllum árstekjum sjóðsins, en %o — einn tíundi — hluti vaxta skal ávallt leggjast vi 
höfuðstól. 

5. gr. 
Sjómannadagsráð Flateyrar skipar stjórn sjóðsins. Stjórnin sér ávallt um að 

sjóðurinn sá ávaxtaður á tryggum stað. 
Stjórn sjóðsins ræður styrkveitingum úr sjóðnum, samkv. 3. og 4. gr. skipulags- 

skrár þessarar. 
Gjaldkeri sjómannadagsráðs annast reikningsskil sjóðsins. Reikningsár sjóðsins 

er almanaksárið. 
Endurskoðendur reikninga sjóðsins skulu kosnir úr sjómannastétt utan sjó- 

mannadagsráðs. Endurskoðaðir reikningar sjóðsins skulu birtir árlega á samkomu 
sjómannadagsins, í heyranda hljóði, og vera til sýnis hverjum manni úr sjómanna- 
stétt, er þess óskar. Styrkveitingar úr sjóðnum skulu fara fram í desember ár hvert. 

6. gr. 
Þótt niður falli hátíðahöld sjómannadags á Flateyri, eitthvert ár, skal sjó- 

mannadagsráð það, sem starfandi er á hverjum tíma, boða til almenns fundar sjó- 
manna á sjómannadaginn og kjósa sjómannadagsráð, sem þá er jafnframt stjórn 
sjóðsins, svo og endurskoðendur. 

þeim fundi skulu lagðir fram endurskoðaðir reikningar sjóðsins, svo sem 
fyrir er mælt í 5. gr. skipulagsskrárinnar. 

Leita skal löglegrar staðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Flateyri, 20. febr. 1944. 

Í sjómannadagsráði Flateyrar: 
Guðm. V. Jóhannesson. Sveinn Gunnlaugsson. Kristján Sigurðsson. 

Fr. Hafberg. Magnús G. Pétursson. Kolbeinn Guðmundsson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Heilsuhælissjóð Náttúrulækninga- 77 
félags Íslands“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 22. 22. maí 
maí 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir heilsuhælissjóð Náttúrulækningafélags Íslands. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Heilsuhælissjóður Náttúrulækningafélags Íslands. 

2. gr. ' 
Sjóðurinn er stofnaður af Náttúrulækningafélagi Íslands (N.L.F. Í.) og er eign 

væntanlegs heilsuhælis, sem verði sjálfseignarstofnun.
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3. gr. 

Félagið hyggst að afla sjóðnum tekna með gjöfum, áheitum, samskotum, hluta- 

veltum og öðrum fjáröflunaraðferðum, sem við verður komið. 

4. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í ríkisskuldabréfum, bankavaxtabréfum, vel tryggðum 

skuldabréfum, og að öðru leyti í Landsbankanum í Reykjavík. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 5 menn: Formaður, ritari, gjaldkeri og 2 meðstjórnendur. 

Formaður skal tilnefndur af stjórn N.L. F.Í., en hinir 4 kosnir sameiginlega á aðal- 

fundi félagsins, og kýs sjóðstjórnin sjálf ritara og gjaldkera. Kjörtímabil sjóð- 

stjórnar er 1 ár. Í varasjórn skulu 2 menn kosnir á aðalfundi, en stjórn N.L.F. Í. 

tilnefnir varaformann. 

6. gr. 
Endurskoðendur N.L.F.Í. eru um leið endurskoðendur sjóðsins. 

7. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 31. desember 1943 kr. 43171.41. 

8. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að stuðla að stofnun heilsuhælis eða hvíldar- og hress- 

ingarheimilis, þar sem viðhafðar verði náttúrlegar lækninga- og heilsuverndaraðferðir 

(ljós, loft, vatn, mataræði, hreyfing og hvíld). 

9. gr. 

Stjórn sjóðsins aflar sjóðnum tekna samkvæmt 3. gr. Hún annast allar fjárreiður 

sjóðsins, kemur fé hans á vöxtu samkvæmt 4. gr. og leggur reikninga hans endur- 

skoðaða fyrir aðalfund félagsins til samþykktar árlega. Loks aðstoðar stjórn sjóðsins 

félagsstjórnina við val á stað fyrir hælið og við annan undirbúning að stofnun hælis 

eða heimilis samkvæmt 8. gr. 

10. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 

11. gr. 

Greiða skal úr sjóðnum öll nauðsynleg útgjöld við starf sjóðstjórnarinnar og 

undirbúning að stofnun hælis. Þegar valinn hefur verið staður fyrir stofnun hælis 

og hann hlotið samþykki lögmælts félagsfundar, er sjóðstjórn og félagsstjórn í sam- 

einingu heimilt að verja fé úr sjóðnum til nauðsynlegra framkvæmda á staðnum. 

12. gr. 

Skipulagsskrá þessari má ekki breyta nema á lögmætum aðalfundi N. F.L.Í., 
9/ 

og þarf til breytinganna samþykki ?% hluta mættra félagsmanna. 

13. gr. 

Fyrsta sjóðstjórn skal leita staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari.
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AUGLÝSING 78 
20. maí 

um bann við veiði göngusilungs við ósa Svarfaðardalsár. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 40 30. júní 1942, um breyting á lögum nr. 112 
9. október 1941, um lax- og silungsveiði, er öll veiði göngusilungs bönnuð í sjó 
fyrir strandlengjunni út frá ósum Svarfaðardalsár frá Hólsnaustum, utan Dal- 
víkur, að Hálshorni. 

Bann þetta gengur í gildi 1. júní 1944. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. maí 1944. 

Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 79 
23. mai 

um breyting å reglugerd nr. 61 14. juni 1933, um raforkuvirki. 

Við 132. gr. reglugerðarinnar bætist nýr liður, sem verður c-lidur, svo hljóðandi: 
c. Rafmagnseftirlitið getur krafizt þess, að raforkuvirki, hlutar þeirra eða efni til 

þeirra skuli merkt sérstöku viðurkenningarmerki frá því. Viðurkenningarmerkið 
skal vera upphafsstafurinn Í innan í hring. Rafmagnseftirlitið setur nánari 
reglur um notkun merkisins og má enginn nota merkið, nema með leyfi þess og 
samkvæmt þeim reglum, sem það setur. Hvergi má nota annað merki svo svipað 
þessu, að óttast þurfi, að villst verði á merkjunum við lauslega athugun. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 83 23. júní 1932, um raforkuvirki og 
lögum nr. 38 12. júní 1939, um viðauka við og breytingar á þeim lögum. Reglugerðin 
öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 23. maí 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Skagfirðingasjóð“, útgefin á venju- gg 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. maí 1944. 23. maí 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Skagfirðingasjóð. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Skagfirðingasjóður og er stofnaður með arfleiðsluskrá hjón- 
anna Pálma Péturssonar, fyrrverandi bónda á Sjávarborg og síðar kaupmanns á 
Sauðárkróki og frú Helgu Guðjónsdóttur konu hans. Er arfleiðsluskráin dagsett 30. 

15
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80 dag júnímánaðar 1936 og er nafn sjóðsins og önnur aðalatriði skipulagsskrár þess- 

23. maí arar þar ákveðið. 
Höfuðstóll sjóðsins er að upphæð kr. 13450.00 — þrettán þúsund fjögur hundruð 

og fimmtíu krónur —-. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja samgöngumál og aðrar nauðsynlegar fram- 

kvæmdir í Skagafjarðarsýslu. Getur sýslunefndin sett með reglugerð nánari ákvæði 

um úthlutun úr sjóðnum. 

3. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða, heldur skal hann aukinn með gjöfum, sem 

honum kann að áskotnast, og ávaxtaður í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. 

4. gr. 
Þar til höfuðstóll sjóðsins hefur náð hálfri milljón gullkróna skal leggja helm- 

ing ársvaxtanna við höfuðstólinn, en upp frá því einn fjórða hluta þeirra. Hinum 

hluta vaxtanna skal að jafnaði varið til að fullnægja tilgangi sjóðsins. 

5. gr. 
Sýslunefnd Skagafjarðarsýslu hefur á hendi yfirstjórn sjóðsins. Kýs hún þriggja 

manna nefnd úr sínum hópi fyrir hvert kjörtímabil sýslunefndarinnar til þess að 

sjá um reikningshald sjóðsins og sera tillögur um árlegar fjárveitingar úr honum. 
Skal sjóðstjórnin halda gerðabók, þar sem færðar eru allar umsóknir um styrk úr 

sjóðnum, hverjir verða styrks aðnjótandi og annað, er máli skiptir um stjórn sjóðs- 
ins. Færa skal í gerðabókina reikninga sjóðsins. 

6. gr. 
Úthlutun er sjóðnum er því aðeins gild að fjórir fimmtu hlutar atkvæða allrar 

sýslunefndarinnar séu henni fylgjandi, annars falla allir vextirnir til höfuðstólsins. 

Engin úthlutun má gerast fyrir lengri tíma en eitt ár i senn. 

7. gr. 
Árlegur reikningur fyrir sjóðinn skal jafnan lagður fyrir aðalfund sýslunefnd- 

arinnar til endurskoðunar og úrskurðar. 

8. gr. 
Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari, og hún birt í B-deild Stjórnar- 

tíðindanna. 

81 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Ingibjargar Björns- 
66 24. maí Qóttur, húsfreyju á Torfalæk“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 

málaráðherra 24. maí 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Ingibjargar Björnsdóttur, húsfreyju á Torfalæk. 

1. gr. 
Sjóður þessi er myndaður af Sambandi Austur-Húnvetnskra kvenna (S. A. H. K.) 

til minningar um húsfreyju Ingibjörgu Björnsdóttur á Torfalæk, er andaðist 10. 
sept 1940. Stofnfé sjóðsins er kr. 1512.87. Sjóðinn má auka með gjöfum og áheitum.
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2. gr. 81 
Markmið sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur og einstæðings mæður á félags- 24. maí 

svæði S. A. H.K. vestan Blöndu, með árlegum fjárframlögum úr sjóðnum, og skulu 
konur úr Torfalækjarhreppi ganga fyrir að öðru jöfnu. Má styrkur til hverrar ekkju 
ekki nema minnu en kr. 50.00 — fimmtíu krónum — í hvert sinn, og skal honum 

úthlutað í desembermánuði ár hvert. Sjái stjórn sjóðsins ekki ástæðu til þess að 
veita fé því, sem til úthlutunar kemur, til ekkna, má hún bæta því við höfuðstólinn, 
ef um eitt einstakt ár er að ræða, en verja því að öðrum kosti til þess að styrkja 
námskeið fyrir konur, eða til annarra framfaramála kvenna á félagssvæði S. A. H.K. 

ð. gr. 
Sjóðinn skal aðallega ávaxta með ríkistryggðum verðbréfum, en reiðufé hans 

skal ávaxta í Sparisjóði Austur-Húnavatnssýslu. 

4. gr. 
Byrjað skal að veita styrk úr sjóðnum þegar ársvextir hans eru orðnir kr. 100.44 

— eitt hundrað krónur —. Skal þá jafnan veita úr honum hálfa ársvexti, unz árs- 
vextir eru komnir upp í kr. 500.00. Úr því skal veita %o ársvaxta, en %o skal leggja 
við höfuðstólinn. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, karlar eða konur: 1. sýslumaður Húnavatnssýslu, 

2. kosinn af S. A. H.K. og 3. ekkill Ingibjargar Björnsdóttur, eða einhver afkomandi 
hennar yfir 18 ára, búsettur á félagssvæðinu. Leggist S. A. H. K. niður, og engin hlið- 
stæð stofnun komi í staðinn, eða sé ekkill Ingibjargar ekki á félagssvæðinu, né neinn 
afkomandi hennar eldri en 18 ára, þá kjósi sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu mann 
eða menn í þeirra stað. 

Stjórnin skal starfa kauplaust, en útlagðan kostnað skal greiða af fé því, sem 
til úthlutunar kemur. - 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skal færa bók yfir eignir hans, tekjur og gjöld, og færa í hana 

ársreikning sjóðsins. Stjórninni ber enn fremur að halda gerðabók og færa inn í 
hana skipulagsskrána, umsóknir um styrk, styrkveitingar og ástæður fyrir þeim, 
fundarsamþykktir og annað, sem varðar hag og rekstur sjóðsins. 

7. gr. 
Stjórnin skal árlega semja reikning yfir sjóðinn. Skal hann endurskoðaður og 

úrskurðaður af sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu og birtur á sama hátt og aðrir 
reikningar sýslusjóðs Austur-Húnavatnssýslu. Skal þetta gert þegar skipulagsskrá 
sjóðsins hefur fengið staðfestingu. 

Þannig samþykkt á fundi Sambands Austur-Húnvetnskra kvenna, Blönduósi, 
5. Júní 1942. 

Þuríður Sæmundsen. Steinunn Jósefsdóttir. Guðrún Jónsdóttir.
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82 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Kvikmynda- og hljómleikahúsið 

24. maí Bíóhöllina á Akranesi“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráð- 

herra 24. maí 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíóhöllina á Akranesi. 

1. gr. 

Við undirrituð hjón höfum með bréfi, dags. 28. september 1943, gefið Ákranes- 

karpstað kvikmynda- og hljómleikahúsið Bíóhöllina við Vesturgötu nr. 29 á Akra- 

nesi með gangstéttum umhverfis og tilheyrandi lóð, 770 fermetrum að stærð, ásamt 

sýningarvélum og öllum útbúnaði innan húss, eins og þetta var í byrjun október- 

mánaðar 1943, skuldlaust. 
Tilgangur okkar með gjöf þessari er samkvæmt gjafabrétinu, að styðja mann- 

tíðar- og menningarmál innan Akraneskaupstaðar, og skal öllum arði af rekstri Bíó- 

hallarinnar varið í því skyni. 
Fer um stjórn Bíóhallarinnar og rekstrartekjur samkvæmt því, er nánar segir 

í 2.--6. gr. skipulagsskrár þessarar. 

2. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar skipa fimm menn: 

Við hjónin og Sturlaugur sonur okkar, meðan við erum á lífi, sóknarprestur 

Akraneskirkju eða -safnaðar og bæjarstjóri Akraneskaupstaðar. 

Eftir andlát okkar taka þrír nánustu afkomendur okkar eða makar þeirra sæti 

í stjórninni, þó skulu þeir afkomendur okkar, sem heima eiga á Akranesi, ganga 
fyrir um sæti í stjórninni. Á meðan annað hvort okkar er á lífi áskiljum við okkur 
að ráða því sjálf, hver vandamanna okkar tekur sæti í stjórninni með okkur. 

Ef fleiri en þrír jafnnánir afkomendur okkar eiga heima í Akraneskaupstað, 

taka þeir þrír menn sæti í stjórn, sem tilnefndir eru af afkomendum okkar innan 
kaupstaðarins. Nú verða atkvæði jöfn við tilnefningu og ræður þá hlutkesti. 

Nú eiga færri en þrír afkomendur okkar eða makar þeirra heima á Akranesi 
og skula þá stjórnarnefndarmenn boða til fundar með þeim afkomendum okkar, 
sem til næst, með opinberri auglýsingu, er birt sé með hæfilegum fyrirvara, og til- 
nefna þeir þá menn, er til vantar í stjórnina af sinni hálfu. Skulu þeir afkomendur 
okkar, sem heima eiga í Borgarfjarðarsýslu, Reykjavík, Hafnarfirði eða nánasta ná- 
grenni þeirra kaupstaða, ganga fyrir þeim, sem fjær búa. Verði atkvæði jöfn við til- 
nefningu þessa ræður hlutkesti. . 

Nú koma eigi a. m. k. þrír afkomendur okkar á fund þenna og skal þá á sama 
hátt boða til fundar með öllum afkomendum foreldra okkar til þess að ráða stjórnar- 
kjöri til lykta. Skulu og afkomendur systkina okkar ganga fyrir öðrum til stjórnar- 
kjörs að afkomendum okkar frágengnum. 

Fari svo að stjórn Bíóhallarinnar verði ekki fullskipuð á þann káti, sem að 
framan greinir, felum við dómsmálaráðuneytinu að tilnefna þann eða þá stljórn- 
endur, sem á vantar fulla tölu, eins og að framan greinir. 

Enginn getur tekið eða átt sæti í stjórninni né heldur tekið þátt í stjórnarkjöri, 

nema hann sé lögráður.
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3. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar kýs sér formann og ritara úr sínum hópi. Formaður 

kveður til stjórnarfunda þegar honum þykir ástæða til. Á fundum ræður afl atkvæða. 

4. gr. 
Stjórn Bíóhallarinnar hefur yfirstjórn á rekstri hennar. Hún ræður fram- 

kvæmdarstjóra og segir honum upp starfi, ef því yrði að skipta. 
Stjórnin ræður ein öllum málefnum Bíóhallarinnar innan þeirra takmarka, sem 

selt eru í skipulagsskrá þessari. 
Ef hún telur brýna nauðsyn bera til, er henni heimilt að selja Bíóhöllina eða 

veðsetja hana, en þó aðeins að fengnu samþykki bæjarstjórnar Akraneskaup- 

staðar. Nú kann svo að fara, að Bíóhöllin verði seld og skal þá, ef unnt er, fá í 

staðinn og starfrækja annað hús hagkvæmara, í sama tilgangi og Bíóhöllin var 
starfrækt. Sé það ekki unnt, skal verja söluandvirðinu til mannúðar- og menn- 
ingarmála á Akranesi samkvæmt því, sem segir í 6. gr. t. d. með því að stofna 
sjóð í þessu skyni. 

ð. gr. 
Reikningsár Bíóhallarinnar er almanaksárið. Skal stjórnin hafa lokið við 

reikninga hvers árs fyrir lok janúarmánaðar næsta ár og afhent þá til endur- 
skoðunar. - 

Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar kys tvo endurskoðendur reikninga Bió- 
hallarinnar. 

Bíóhöllin greiðir ekki útsvar né sætagjald, eða neina aðra skatta til bæjar- 
sjóðs, sbr. gjafabréf okkar og svarbréf bæjarstjórnarinnar á Akranesi, dags. 29. 
september 1943. 

6. gr. 
Tekjuafgangi af rekstri Bíóhallarinnar skal, að frádregnum viðhalds- og um- 

bótakostnaði, verja til stuðnings mannúðar- og menningarmálefnum á Akranesi, 
svo sem til þess að styðja að byggingu gamalmennahælis og sjúkrahúss fyrir 

kaupstaðinn og til kaupa á hjúkrunar- og lækningatækjum og öðrum útbúnaði 
til stofnana þessara, svo og til styrktar rekstri þeirra, þegar þan eru komin á fót. 

7. gr. 
Sjóð þann, sem fyrir hendi er á hverjum líma, skal stjórnin geyma og ávaxta 

á sem tryggilegastan hátt og þannig, að til hans megi grípa með litlum fyrirvara 
til styrktar þeim málefnum, sem um ræðir í 6. gr. Skal meginhluti sjóðsins að 
jafnaði geymdur í banka eða öruggum sparisjóði, en heimilt er stjórninni að ávaxta 

þann hluta hans, sem ekki er líklegt að grípa þurfi til í náinni framtíð. með kaup- 
um á tryggum opinberum verðbréfum. Hins vegar er óheimilt að veita einstakling- 
um eða félögum lán úr sjóðnum. 

8. gr. 
Við undirrituð hjón áskiljum okkur rétt til þess að gera breytingar á skipu- 

lagsskrá þessari, þó þannig, að ekki sé vikið frá þeim tilgangi okkar, sem greindur 
er hér að framan. Því okkar, sem lengur lifir, skal og heimilt með sama skilyrði 
að breyta skipulagsskrá þessari, en að okkur báðum látnum, er óheimilt að breyta 
henni á nokkurn hátt. 

Leita skal staðfestingar ríkisstjóra eða forseta Íslands á skipulagsskrá þessari 
og breytingum þeim, er síðar kunna á henni að verða. 

Akranesi, 15. apríl 1944. 

Haraldur Böðvarsson, Ingunn Sveinsdóttir, 

1944 
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Suður-Múlasýslu og Neskaupstað um refaveiðar, 

notkun afrétta, fjallskil o. fl., nr. 81 16. apríl 1936. 

1. gr. 
8. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hver fjáreigandi skal hafa slöggt eyrnamark á fé sinu og Þrennimark eða 

önnur skýlaus einkenni, ef mark verður óglöggt. Auk þess skal hann brennimerkja 

allt fé sitt veturgamalt og eldra, sem hyrnt er, framan á hægra horni, með brenni- 

marki þess hrepps, sem hann er heimilisfastur í í fardögum. 
Nú flytur einhver búferlum milli hreppa og skal hann þá afmá Þbrennimark 

þess hrepps, er hann flutti úr, en brennimerkja fé sitt brennimarki þess hrepps, 
er hann flytur í, eins og fyrr greinir. 

Enginn má hafa fleiri en tvö eyrnamörk. 
Ekki má hafa tölustafi fyrir brennimark, nema bókstafur fylgi með. 

Heimilt er hverjum markeiganda að nota fjármark sitt á hesta sína. 

2. gr. 
9. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Hver hreppur skal hafa brennimark sem hér segir: 

Geithellnahreppur .........2.00.0 000. S.M. 10 
Búlandshreppur .......0000... 000 SM. 16 
Beruneshreppur ........00000 000. SM. 9 
Breiðdalshreppur .........00.0000 0000... SM. 8 
Skriðdalshreppur .........00.00000.0.. SM. 3 

Vallahreppur .......0002000. 00... SM. 2 
Eiðahreppur .......0.20.000 00 SM. 1 
Mjóafjarðarhreppur .........0.0.0.0.0.. SM. 4 
Norðfjarðarhreppur ......0.0.00 0. SM. 5 
Reyðarfjarðarhreppur .................. SM. 6 
Fáskrúðsfjarðarhreppur ................ SM. 7 
Stöðvarhreppur ......000000 00 SM. 11 
Búðahreppur ........0.0.2000 000 SM. 12 
Eskifjarðarhreppur .......0...0.. 0... SM. 13 
Helgustaðahreppur .......0.0000 0000. SM. 14 

Neskaupstaður .........00.0.000.0. 0... SM. 15 

3. gr 
10. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Kaupfélög, verzlanir og aðrir, sem kaupa fé til slátrunar að hausti, skulu 

skyldir til að hafa á fé því glögg einkenni, olíumál, anilínlit eða tjöru á snögg- 
klipptum bletti í hnakka. 

Litareinkenni þessi gilda því aðeins sem eignarheimild, að þau séu skrásett 
í gildandi markaskrá. 

4. gr. 
11. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Markaskrá skal samin fimmta hvert ár, þegar ártalið stendur á hálfum tug 

eða heilum.
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Sýslunefndir Múlasýslna kjósa sinn manninn hvort í markadóm. Rísi ágrein- 
ingur milli þeirra, tekur og sæti í markadómi formaður Búnaðarsambands Áustur- 
lands. 

5. gr. 
12. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 
Markadómur raðar skipulega og rétt fjármörkum sýslnanna fimmta hvert ár, 

næst á undan að markaskrá á að ganga í gildi. 
Markadómur annast útgáfu og prentun markaskrár. 
Sveitarstjórnir skulu safna mörkum hver í sínum hreppi og greiðir hver 

markeigandi ákveðna borgun fyrir markið samkvæmt ákvörðun markadóms. Gjald 
þetta skal ákveða svo hátt, að kostnaður við samningu og útgáfu markaskrár fáist 
greiddur af gjöldum þeim, sem inn koma fyrir fjármörkin. 

Mörkum þeim, er sveitarstjórnir safna, ásamt gjöldum fyrir þau, skal komið 
i hendur markadóms innan þess tíma, er hann ákveður. 

Nyjum markaskrám skal útbýtt svo tímanlega, að þær séu komnar á hvert 
heimili fyrir fyrstu löggönsu á því ári, sem þær eiga að koma til notkunar. Falla 
þá úr. gildi gömlu markaskrárnar sem sönnunargagn fyrir eignarrétti til fjár. 

Skilagrein fyrir tekjum og kostnaði við útgáfu markaskrár skilar markadómur 
til sýslunefnda Múlasýslna að lokinni útgáfu markaskrár. 

6. gr. 
ið IL kafla reglugerðarinnar bætist ný grein, er verði 13. gr., svo hljóðandi: 

Nú sýnir það sig við röðun marka, að fleiri en einn hafa tekið upp sama 
markið, eða svo lík mörk, að ætla má að misdráttur geti orðið af, og skal þá marka- 
dómur tilkynna það hlutaðeigendum og eftir því sem unnt er rannsaka, hver hefur 
fyrsta réit. Skal sá hafa fyrsta rétt, sem tekur upp gamalt erfðamark, þótt niður 
hafi fallið um hríð. 

Eigi maður, sem flytur í fjallskilaumdæmið, sama mark og fyrir er, og hagi 
svo lil, að misdráttur getur stafað af, skal sá, er aðfluttur er, breyta marki sínu. 

Ef ekki verður úr því skorið, hver hafi fyllstan rétt til eignar á marki og ekki 
næst samkomulag um breyting á mörkum, sker markadómur úr og er honum rétt 
að breyta mörkum og prenta þau eins og hann telur bezt fyrir hlutaðeigendur. 
Tilkynna ber breytinguna markeiganda. 

7. gr. 
Enn fremur bætist við II. kafla reglugerðarinnar önnur ný grein, er verði 14. 

gr, svo hljóðandi: 
Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá, t. d. þeir, er flutzt hafa 

úr öðrum sýslum, þá skulu Þeir lýsa mörkum sínum fyrir sveitarstjórn þar, sem 
þeir eru búsettir. Mörk þessi skal sveitarstjórn skrifa upp og senda fyrir 1. júlí 
til sveitarstjórna í nálægum sveitum, þar sem helzt eru fjársamgöngur. Ber hlutað- 
eigandi sveitarstjórn að sjá um, að mörkin séu færð inn í gildandi markaskrár, 
sem notaðar eru við drátt í lögréttum og við hreppaskil. 

8. gr. 
Í samræmi við það, sem greint er í undanfarandi greinum, breytist töluröð 

síðari greina reglugerðarinnar þannig, að III, kafli hefst nú á 16. gr. í stað 13. gr. 
áður og svo framvegis. 

Reglugerð þessi, sem samin hefur verið og samþykki af sýslunefnd Suður- 

Múlasýslu og bæjarstjórn Neskaupstaðar samkvæmt 41, gr. sveitarstjórnarlag- 
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anna, nr. 12 1927, staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi og birtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. maí 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Bolungavíkurkauptún, nr. 96 2. júlí 1941. 

Öll gjöld samkvæmt hafnarreglugerðinni skulu fyrst um sinn, þar til annað 
verður ákveðið, innheimtast með 100% viðauka. 

Hækkun þessi skal þó ekki ná til lestargjalda skipa, sem eru 30. brúttósmá- 
lestir og þar yfir, sbr. 17. gr. hafnarreglugerðarinnar. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 11 24. 
marz 1944, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 26. maí 1944. 

Vilhjálmur Þór. 

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á framlagningarfresti skattskrár og kærufresti til skattstjóra 

í Reykjavík. 

Samkvæmt heimild í bráðabirgðalögum nr. 25 26. april 1944, um breyting á 
lögum nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, 
að á þessu ári skuli skattskráin í Reykjavík lögð fram fyrir 1. júní 1944 og liggja 
frammi til 13. júní þ. á., að þeim degi meðtöldum, á lögákveðnum stað. 

Enn fremur er ákveðið, að kærufrestur til skattstjóra skuli vera til 13. júní þ. á., 
að þeim degi meðtöldum. 

Fjármálaráðuneytið, 30. maí 1944. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 
  
Einar Bjarnason.
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REGLUGERÐ 86 
30. maí 

um breyting á reglugerð nr. 39 26. apríl 1937, um innheimtu á kirkjugarðsgjaldi, 

sbr. reglugerð nr. 200 15. des. 1942. 

1. gr. 

Í 5. gr. reglugerðarinnar falli niður a-liður og b-liður, er áður var c-lidur. 

2. gr. 
Við 7. gr. reglugerðarinnar bætist ny málsgrein, svo hljóðandi: 
Heimilt er sóknarnefnd (kirkjugarðsstjórn) að ákveða, að kirkjugarðsgjaldi 

skuli jafnað niður í heilum krónum, en aurum, er út koma við útreikning þess, 
sleppt. 

3. gr. 
8. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 
Eindagi kirkjugarðsgjaldsins er hinn sami og á útsvörum. 

4. gr. 
Reglugerð þessi öðlast þegar gildi og gildir um kirkjugarðsgjöld fyrir árið 

1944. 

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 64 23. júní 1932, og Þirtist til 
eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í kirkjumálaráðuneytinu, 30. maí 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Gústav A. Jónasson. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Þórdísar Gutt- 87 
ormsdóttur frá Ketilsstöðum“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dóms- 31. maí 
málaráðherra 31. maí 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Þórdísar Guttormsdóttur frá Ketilsstöðum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Þórdísar Guttormsdóttur frá Ketilsstöðum 

í Vallahreppi. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður af Hallgrími Þórarinssyni, bónda á Ketilsstöðum, og 

Sigríði Hallgrímsdóttur s. st., til minningar um eiginkonu og móður þeirra, Þór- 
dísi Guttormsdóttur. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 500 — fimm hundruð — krónur. 

16
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4. gr. 

Sjóðurinn gefur út minningarspjöld og leggst fé það, sem kemur inn fyrir 

þau, við höfuðstólinn, ásamt öðru fé, er sjóðnum kann að áskotnast á annan hátt. 

5. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins ávaxtast í jarðræktarbréfum eða öðrum verðbréfum, er 

kunna að koma í þeirra stað. 

6. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að verðlauna stúlkur fyrir námfýsi og góða hegðun við 

húsmæðraskólann á Hallormsstað eða, ef hann leggst niður, við annan austfirzkan 

sams konar skóla. 

7. gr. 

Þegar höfuðstóllinn er orðinn 1000 — eitt þúsund — krónur, koma % hlutar 

raxtanna til útborgunar, en % leggst við höfuðstólinn. Þegar höfuðstóllinn er 

orðinn 20000 kr. kemur 34 vaxtanna til útborgunar, en 1/4 legg sst við höfuðstólinn, 

og þegar höfuðstóllinn er orðinn 50000 kr. borgast #4 hlutar vaxta út, en 15 leggst 

við höfuðstólinn, og þegar höfuðstóllinn er orðinn 100000 kr. borgast út 90, en Mo 

leggst við höfuðstól, og skal það síðan haldast. Vöxtunum skal úthlutað á fæðing- 

ardegi Þórdísar Guttormsdóttur ár hvert, 18. marz. 

8. gr. 

Sjóðnum stjórnar forstöðukona húsmæðraskólans á Hallormsstað, en verð- 

launum skal úthlutað eftir samþykkt kennarafundar. 

Ef húsmæðraskólinn á Hallormsstað leggst niður og enginn annar skóli er 

starfandi fyrir konur í Austfirðingafjórðungi, stýrir stjórn Búnaðarsambands 

Austurlands eða sú stofnun, sem kemur í þess stað, sjóðnum, samkvæmt þessari 

skipulag gsskrá og ráðstafar vöxtum sjóðsins. 

Ársreikningur sjóðsins skal birtur í ársskýrslu skólans og B-deild Stjórnar- 

tíðindanna. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari. 

Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Halldórs Briem 

bókavarðar og frú Susie Briem konu hans“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 

af dómsmálaráðherra 7. júní 1944. 
Skipulagsskráin er þannig 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Halldórs Briem bókavarðar og frú Susie Briem konu hans. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Halldórs Briem bókavarðar og frú Susie 

Briem konu hans og er hann stofnaður til minningar um þau hjón (Halldór Egg- 

ertsson sýslumanns Briem, f. 5. sept. 1852, stúd. 1871, cand. theol. 24. ágúst 1875, 

prestvígður í Vesturheimi 31. ágúst 1880, kennari Möðruvallaskólans 28. júlí 1882, 

bókavörður í Landsbókasafni 26. sept. 1908, samdi ýmsar kennslubækur, dáinn
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29. júní 1929, og Susie Briem konu hans, f. 28, marz 1861, gift 30. sept. 1880, dáin 88 
29. des. 1937, dóttir Williams Stuarts Taylor, húsagerðarmeistara í Ars le). 7. júní ð 5 Sy J 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er framlag sonar þeirra hjóna og nokkurra vina, kr. 3300.00 ö føj 

— Þrjú þúsund og þrjú hundruð krónur —. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að skreyta dvalarstofur í barnaspitala í Reykjavík með 

fögrum myndum eða vel gerðum munu, leikföngur og kennslutækjum, er glæði 
fegurðarsmekk barnanna, eða gefa hollar bækur eða aðrar gagnlegar sjafir þeim 
börnum spítalans, sem eru jafnöldrum sínum til fyrirmyndar um fagra háttsemi 
og siðprýði. 

Þegar sjóðurinn vex, svo að fært þyki, má og verja útborguðum vaxtahluta til 
annars þess, er börnunum má að gagni koma að dómi sjóðstjórnarinnar, 

4. gr. 
Höfustól sjóðsins skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. Þar til væntanlegur 

spítali tekur til starfa, skulu allir vextir leggjast við höfuðstólinn, síðan einn þriðji 
hluti ársvaxta. Eftirstöðvar vaxtanna greiðist sjóðstjórninni, til þess að hún verji 
Þeim samkvæmt tilgangi sjóðsins. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn: yfirhjúkrunarkona spítalans, formaður barna- 

verndarráðs Íslands og formaður Jarnavinafélagsins Sumargjöf. Stjórnin skiptir 
sjálf með sér verkum. 

Svo framarlega að einhver af framangreindum aðilum telur sér ekki fært að 
taka sæti í stjórn sjóðsins, skal maður í hans stað skipaður af kennslumálaráðu- 
neytinu. 

6. gr 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. 
málaráðuneytinu. 

Skal reikningur árlega sendur kennslu- 

7. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisstjóra á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 20. maí 1944. 

Sigurður H. Briem. Ingibjörg E. Eyfells. 

SAMÞYKKT 89 
um fjárskipti á svæðinu milli Jökulsár á Fjöllum og Skjálfandafljóts, norðan ment 
vid Gæsafjallagirdingu og Reykdælahrepp, samkv. lögum nr. 38 9. júlí 1941. 

1. gr. 
Svæði það, sem samþykkt þessi nær til, eru allir hreppar milli Jökulsár á 

Fjöllum og Skjálfandafljóts, norðan Gæs jallagirðingar og Reykdælahrepps, þ. e. 
Kelduneshreppur, að undanskilinni jörðinni Bakka, Tjörneshreppur, Húsavíkur- 
hreppur, Reykjahreppur og Aðaldælahreppur. 
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. 2. gr. 
Tvöfölduð verði hin svonefnda Gæsafjallagirðing frá Jökulsá að Laxá. Enn 

fremur verði girt meðfram Skjálfandafljóti frá sjó suður að Revkdælahrepps- 
girðingu. 

3. gr. 
Útrýming alls sauðfjár og geitfjár á þessu svæði skal fara fram næsta haust, 

en annars svo fljótt sem við verður komið. 
Fjárfjöldi á svæðinu mun við síðastl. áramót hafa verið um 9000 — niu 

þúsund. 

4. gr. 
Fulltrúaráð fjárskiptamálanna skipa 15 menn eða 3 menn fyrir hvern hrepp. 

£ru þeir kosnir af almennum fundi atkvæðisbærra fjáreigenda í hverjum hreppi. 
Kjósa skal fulltrúana hlutbundnum kosningum, ef óskað er. Jafnmargir varamenn 

skulu kosnir á sama hátt. 

Framkvæmdanefnd skipa 5 menn og aðrir 5 til vara. 
Framkvæmdanefndin skal kosin af fulltrúaráðinu. 

5. gr. 
Aðalstörf framkvæmdanefndar eru: 

að sjá um fullkomna eyðingu hins gamla fjárstofns og það á sem hagfelldastan 

hátt; 

að vinna að því að einangrun svæðisins verði sem öruggust og bezt; 

að greiða fyrir kaupum á ósyktu fé. 
Framkvæmdanefndin skal starfa að málefnum fjárskiptasvæðisins í samráði 

við sauðfjársjúkdómanefnd og framkvæmdastjóra hennar og sjá fyrir sitt leyti 
um að framkvæmdir allar séu í sem beztu lagi og í samræmi við gildandi lög, er 

þar að lúta. 

6. gr. 
Sameiginlegur kostnaður, sem ekki tilheyrir fjárkaupum og jafnast á inn- 

keypt fé, skiptist á hreppana í hlutfalli við meðalfjártölu þeirra, samkv. vorfram- 
tali 5 síðustu ára áður en fjárskipti fóru fram. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 88 9. júlí 1941 til 
þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 9. júní 1944. 

Vilhjálmur Þór.   
Páll Pálmason.
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Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðbjargar Jóns- 90 
dóttur, Sigríðar Guðmundsdóttur og Jóns Guðmundssonar á Brúsastöðum“, út- 19. júní 
gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 12. júní 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 
Minningarsjóðs Guðbjargar Jónsdóttur, Sigríðar Guðmundsdóttur og 

Jóns Guðmundssonar á Brúsastöðum. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðbjargar Jónsdóttur, Sigríðar Guð- 

mundsdóttur og Jóns Guðmundssonar. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að efla skógrækt og aðra gróðurskreyting á Þingvöllum 

og Brúsastöðum. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 300000 -— þrjú hundruð þúsund — krónur. 
Stofnfé sjóðsins má aldrei skerða. Sjóðurinn ávaxtast samkv. fyrirmælum 

sjafabréfs, útgefnu af Jóni Guðmundssyni, Þingvöllum. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þessir menn: Formaður Skógræktarfélags Íslands, en verði það félag lagt niður, þá skógræktarstjóri, formaður Þingvallanefndar, en verði sú nefnd lögð niður, þá þjóðminjavörður, og Jón Guðmundsson, meðan hans 

nýtur við, en eftir hans dag skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum. Skulu reikningar sjóðsins endurskoð- 

aðir og bistir í ársriti Skógræktarfélagsins eða á öðrum stað, þar sem þeir koma 
fyrir almenningssjónir. 

6. gr. 
Unnið verði að tilgangi sjóðsins í aðalatriðum með þessum hætti: 
Komið verði á fót uppeldisstöð fyrir trjáplöntur á Þingvöllum eða Brúsastöð- 

um, til þess að þar verði aldar upp trjáplöntur til sgróðursetningar á hinu um- rædda svæði. Ef það reynist hentugra að ala upp trjáplöntur annars staðar, getur 
sjóðstjórnin komið upp Sræðireit annars staðar til uppeldis á trjáplöntum, er gróðursettar yrðu á Þingvöllum eða Brúsastöðum. En leggja skal áherzlu á, að sjóðurinn sjálfur annist uppeldi á þeim plöntum, sem hann notar, sé þess nokkur 
kostur. 

7. gr. 
Meðan Jón Guðmundsson er í stjórn sjóðsins, skal tekið tillit til hans tillagna 

um starfstilhögun við gróðursetningu. En ef ágreiningur rís milli sjóðstjórnar og Þingvallanefndar um tilhögun gróðursetningar, getur Þingvallanefnd hindrað 
framkvæmdir. 

8. gr. 
Í aðalatriðum skal starfinu hagað þannig: Fyrstu árin verði lögð áherzla á, z að koma upp trjágróðri í umhverfi Valhallar. En að því búnu í næsta nágrenni
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þingstaðarins, eftir því sem henta þykir. Síðan verði lögð áherzla á, að auka trjá- 

gróður í Þingvallaskógi og á Brúsastöðum. 

9. gr. 

Megináherzla verði lögð á það, að sjóðstjórnin hafi sem mest af trjáplöntum 

handbærar til gróðursetningar, enda leiti hún aðstoðar æskulýðsfélaga og annarra 

um hvers konar aðstoð, sem gæti aukið og byggt skógrækt í þjóðgarði Þingvalla 

og á Brúsastöðum. 
Reykjavík, 18. marz 1944. 

Jón Guðmundsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Flateyjarhrepps. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Flateyjarhrepps og er eign Flateyjarhrepps í 

Þingeyjarsýslu. Heimili og varnarþing er í Flatey. 

2. gr. 

Trygging fyrir innstæðufé og öðrum kröfum á sjóðinn er: 1. Varasjóður sjóðs- 

ins og aðrar eignir hans. 2. Þá ábyrgist Flateyjarhreppur skuldbindingar sjóðsins, 

þó aldrei yfir kr. 3000.00. 

3. gr. 

Sparisjóðurinn starfar sem sjálfstæð stofnun með sérskildum fjárhag og leggst 

ágóði sá, sem kann að verða á rekstri hans, i varasjóð. Þegar landslög leyfa og 

ástæður eru til má verja fé úr varasjóði til menningarmála og til nytsemdarfyrir- 

tækja í Flateyjarhreppi, ef ákvörðun um það er samþykkt af meiri hluta stjórnar 

sjóðsins, enda komi samþykki ráðuneytisins til. 
Hætti sjóðurinn störfum, skal verja eignum hans á sama hátt. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skal einn þeirra kosinn af hreppsnefnd 

Flateyjarhrepps, annar af starfandi stjórn sjóðsins og hinn þriðji af sýslunefnd 

Þingeyjarsýslu. Kosning stjórnar gildir til fjögurra ára. Varamenn skulu kosnir 

af sömu aðilum og gildir kosning þeirra einnig í fjögur ár. 

5. gr. 

Stjórn sjóðsins heldur aðalfund fyrir apríllok ár hvert. Er hann því aðeins 

lögmætur, að allir meðlimir stjórnarinnar séu mættir, en samþykktir allar gilda, 

sem ná meiri hluta atkvæða. Breytingar á samþykktum sjóðsins ná þó ekki gildi 

fyrr en þær hafa verið samþykktar af hreppsnefnd Flateyjarhrepps og staðfestar 

af ráðuneytinu. 
Á almennum hreppsfundi í júní ár hvert skulu endurskoðaðir reikningar sjóðs- 

ins lagðir fram til samþykktar, ákveðin vaxtakjör sjóðsins á komandi ári, Þóknun 

til stjórnar og endurskoðenda og málefni sjóðsins rædd eftir því, sem ástæður 

bykja til. 
6. gr. 

Um kosningu endurskoðenda fer eftir því, sem landslög mæla fyrir.
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7. gr. 
Stjórnin kýs sér formann, ræður starfsmenn sjóðsins og setur þeim starfs- 

reglur, sér um að bókhald sé glåggt og í samræmi við gildandi fyrirmæli og fjár- 
reiður sparisjóðsins alltaf í góðu lagi. 

Deyi stjórnarnefndarmaður eða flytji burtu úr hreppnum tekur varamaður 
sæti hans. 

Stjórn og starfsmenn mega ekki taka lán úr sjóðnum eða ábyrgjast þau fyrir 
aðra. 

8. gr. 
Sparisjóðurinn tekur á móti innlánsfé og ávaxtar það. Vextir greiðast frá inn- 

leggsdegi og færast í viðskiptabækur um hver áramót. 
Nýir innleggjendur fá löggilta viðskiptabók með númeri og nafni fyrir sann- 

sjarnt verð, þegar þeir byrja viðskiptin. Skila skulu þeir bókinni þegar hún er 
útskrifuð og fá þeir þá nýja bók ókeypis, af Þeir halda viðskiptum áfram. Þegar 
viðskiptum er lokið verður bókin ógild og eign sjóðsins. 

Sparisjóðurinn áskilur sér rétt til að neita að taka á móti innstæðufé, svo. og 
að segja því upp til útborgunar, en það skal jafnan gert með ábyrgðarbréfi. Hefur 
stjórn sjóðsins um þetta úrskurðarvald. Innstæðufé í sparisjóðsbókum skal greiða 
þá er viðskiptabók er framvísað og er það ekki á ábyrgð sjóðsins þó handhafi 
bókarinnar hafi ekki haft leyfi eiganda hennar, sbr. þó síðustu málsgrein 10. gr. 
laga nr. 69 frá 1941. Sparisjóðurinn er þó ekki skyldur að greiða hærri upphæð í 
einu en 300 krónur, nema henni sé sagt upp með tveggja mánaða fyrirvara. 

9. gr. 
Sparisjóðurinn lánar fé gegn vöxtum og góðum tryggingum. Vextir greiðast 

fyrir fram af víxlum, en af föstum lánum skal sjalddagi vaxta og afborgana vera 
1. nóvember ár hvert. 

Dragist vaxtagreiðslur fram yfir áramót, falla dráttarvextir á vanskila vextina, 
1% fyrir hvern byrjaðan mánuð. 

10. gr. 
Kvittanir og aðrar yfirlýsingar, sem gefnar eru út í nafni sjóðsins af for- 

manni hans eða féhirði, eru skuldbindandi fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönn- 
um hans. 

11. gr. 
Upplýsingar um innstæður viðskiptamanna verða ekki gefnar óviðkomandi, 

nema skylt sé að lögum. 

12. gr. 
Um þau atriði, sem ekki eru tæmandi ákvæði í samþykktum þessum, fer sem 

fyrir er mælt í gildandi landslögum og reglugerðum um sparisjóði, eins og þau og 
þær verða á hverjum tíma, Skulu lög þessi og reglugerðir jafnan liggja í skrifstofu 
sjóðsins til athugunar. 

13. gr. 
Fundargerðir um sparisjóðsmál, svo og ársreikning sparisjóðsins o. fl., skal 

jafnan innfæra í gerðabók sparisjóðsins. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 14. júní 1944. 

Björn Ólafsson. 
  

Torfi Jóhannsson, 
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92 Staðfesting ríkisstjóra á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Ísleifs Jakobs- 

sonar, málarameistara, frá Auðsholti“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af 

dómsmálaráðherra 15. júní 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

15. júní 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Ísleifs Jakobssonar, málarameistara, frá Auðsholti. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Styrktarsjóður Ísleifs Jakobssonar, málarameistara, frá Auðs- 

holti, og er stofnaður með gjafabréfi hans, dags. 10. nóv. 1929. 

2. gr. 

Stofnfé sjóðsins er 10000 — tíu þúsund — krónur, sem afhendast Iðnaðar- 

mannafélaginu í Reykjavík við andlát systur Ísleifs, Sigríðar Jakobsdóttur. 

3. gr. 

Fé sjóðsins skal ávaxta í aðaldeild Söfnunarsjóðs Íslands. Sparisjóðsbækur 

og verðbækur sjóðsins skal skrá á nafn hans. 

4. gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja efnalitla iðnaðarmenn til þess að fullnuma 

sig erlendis í iðn sinni. 
5. gr. 

Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Af vöxtunum skal jafnan leggja helm- 

inginn við höfuðstólinn, en hinum helmingnum má verja samkvæmt 4. gr. Öðrum 

tekjum, svo sem gjöfum, áheitum o. fl, má verja á sama hátt. 

6. gr. 

Sjóðnum stjórna 3 menn: Formaður TIðnaðarmannafélagsins í Reykjavík, skóla- 

stjóri Iðnskólans í Reykjavík og einn maður, kosinn af Iðnaðarmannafélaginu í 

Reykjavík á aðalfundi þess ár hvert. 

7. gr. 

Úthluta skal styrkjum úr sjóðnum 10. nóv. ár hvert. 

8. gr. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikninga hans skal endurskoða og 

úrskurða á sama hátt og reikninga Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. 

9. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók, sem hún löggildir, og skrá í hana ákvarð- 

anir sínar um úthlutun úr sjóðnum og annað sjóðnum viðvíkjandi, er máli skiptir. 

10. gr. 

Skipulagsskrá þessari má aldrei breyta nema til samrýmingar löggjöf, er 

kynni að koma í bága við ákvæði hennar. 

11. gr. 

Leita skal ríkisstjórastaðfestingar á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 8. júní 1944. 

Guðm. H. Guðmundsson, Helgi Hermann Eiríksson, Guðm. Gamalíelsson. 

p.t. form. Iðnaðarmannafél. skólastj. lönskólans.
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SAMÞYKKT 

um lokunartíma rakarastofa í Reykjavík. 

1. gr. 
Rakarastofum í Reykjavík skal loka eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 

samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal rakarastofum lokað eigi síðar en kl. 6 síðdegis, 

og þær ekki opnaðar aftur fyrr en kl. 9 árdegis næsta virkan dag. 
Þó skulu vera þær undantekningar frá þessu, er nú greinir: Aðfangadag jóla 

og gamlárskvöld skal loka stofunum eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 
Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilað að hafa stofurnar 

opnar til kl. 11 síðdegis og einn dag á undan þeim degi, þremur virkum dögum 
áður til kl. 9 síðdegis, en miðvikudaginn fyrir skirdag til kl. 8 síðdegis. 

Á tímabilinu 15. maí til 14. september skal á laugardögum, nema laugardaginn 
fyrir hvítasunnu, loka stöfunum kl. 12 á hádegi, en þá er jafnframt heimilt að 
hafa stofurnar opnar til kl. 8 síðdegis á föstudögum frá 14. maí til 13. september. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði 

mega engar rakarastofur vera opnar. 
Dagana 1. maí, 17. júní og 1. desember skal loka stofunum kl. 1 síðdegis, ef 

þá daga ber upp á virka daga. 

Á. gr. 
Þá, sem komnir eru inn í rakarastofur fyrir lokunartíma, er heimilt að af- 

greiða eftir að lokað er. 

5. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum þessarar sam- 

þykktar þegar sérstaklega stendur á. 

6. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varða sektum, 20—500 krónum, og renna sektirnar 

i bæjarsjóð. 
Mál út af brotum á samþykktinni skal reka sem almenn lögreglumál. 

7. gr. 
Með samþykkt þessari er úr gildi felld samþykkt um lokunartíma rakarastofa 

i Reykjavík nr. 58 5. júní 1937, svo og samþykktir um breytingar á henni nr. 92 
9. júní 1941 og nr. 98 29. júní 1942. 

, Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkur, samkvæmt lögum 
nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með til þess að öðlast Þegar gildi og birtist 
til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 15. júní 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 
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AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 233 30. des. 1943. 

Aftan við 3. gr. gjaldskrárinnar bætist tvær málsgreinar, c. og d., svo hljóðandi: 

c. Af húsum, sem að dómi Hitaveitunnar eru hituð með öðrum hætti en íbúðar- 

hús eða þar sem gera má ráð fyrir óeðlilega mikilli notkun vatns til baða, þvotta 

eða þ. h., skal ekki greiða neitt fast mánaðargjald, en vatnið skal eingöngu 

selt samkvæmt mæli og er verðið kr. 1.36 — ein króna þrjátíu og sex aurar — 

fyrir hvern rúmmetra vatns. 

d. Komi það í ljós hjá einstökum notendum, að hlutfallið milli fastagjalds og 

notkunar (sbr. lið a. og b.) í þrjá mánuði samfleytt að vetrinum, sé frábrugðið 

því, sem almennt gerist, svo að meiru nemi en 25%, má breyta fastagjaldinu 

til samræmis við notkunina. Breytingin nær þó ekki til fyrrnefndra þriggja 

mánaða. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 1940 

til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Félagsmálaráðuneytið, 16. júní 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um breyting á samþykkt um lokunartíma sölubúða á Ísafirði, nr. 72 7. ág. 1930. 

1. gr. 

c-liður 2. gr. samþykktarinnar hljóði svo: 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka sölubúðum 

og sölustöðum kl. 12 á hádegi. Á sama tímabili má vera opið til kl. 19 á föstudögum. 

2. gr. 

Í 2. mgr. 4. gr. samþykktarinnar í stað orðanna „kl. 7 síðdegis“ komi: kl. 18. 

3. mgr. 4. gr. hljóði svo: 
Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka eigi síðar 

en kl. 12 á hádegi. 
Í 4. mgr. 4. gr. Í stað orðanna „kl. 10 árdegis til kl. 3 síðdegis“ komi: kl. 10 

til 12 árdegis. 
5. mgr. 4. gr. hljóði svo: 

Á öðrum degi stórhátíða mega búðir þessar vera opnar frá kl. 10 til 12. árd. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936 til 

þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason.
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AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 48 10. júní 1920. 

Í 6. gr. hafnarreglugerðarinar í stað setningarinnar „Veiði með skotum og öll 
skot að óþörfu eru bönnuð 200 m frá landi út á Pollinn“, komi: Veiði með skot- 
um og öll skot að óþörfu eru bönnuð innan takmarka hafnarinnar. 

Reglugerðarbreyting þessi, sem bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur samið 
og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt hafnarlögum fyrir Akureyrarkaup- 

stað, nr. 62 8. nóvember 1915 til að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 19. júní 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Hafnarfirði. 

1. gr. 
Sölubúðum í Hafnarfirði skal lokað eftir því, sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. 

samþykktar þessarar. 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 6 síðd. og þær 

ekki opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag, nema föstudaga, þá 
skal lokað eigi síðar en kl. 7 síðdegis. Þó skulu vera þær undantekningar frá 
bessu, er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla og gamlársdag skal sölubúðum lokað eigi síðar en kl. 4 síðd. 
og laugardaga fyrir páska og hvítasunnu eigi síðar en kl. 4 síðd. Fjórða síðasta 
virkan dag fyrir aðfangadag jóla er heimilt að hafa sölubúðir opnar til kl. 12 á 
miðnætti. 

Á tímabilinu frá 1. maí til 14. september skal á laugardögum loka sölubúð- 
um eigi síðar en kl. 1 e. h., enn fremur á tímabilinu frá 15. september til 30. apríl 
skal loka á laugardögum eigi síðar en kl. 4 e. h. 

Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur 

geti orðið á því, er bæjarstjórninni heimilt að ákveða, að sölubúðum skuli í lengri 

eða skemmri tíma lokað fyrr en kl. 6 og kl. 7 síðdegis (föstud.) og opnaðar síðar 
en kl. 8 árdegis á virkum dögum. 

3 er 3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag í ágústmánuði 

mega engar sölubúðir vera opnar. Hinn 1. maí, 17. júní og 1. des. skulu allar sölu- 
búðir lokaðar kl. 12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virkan dag. 

4. gr. 

Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða í samþykkt þessari skal sú ein undan- 
tekning vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum á almenn- 

1944 

96 

19. júní 

97 

19. júní



1944 132 

97 um helgidögum, sumardaginn fyrsta, fyrsta mánudag í ágústmánuði, 1. maí, 17. 

19. júní júní og 1. des. frá kl. 8 árdegis til kl. 1 síðdegis, eingöngu til sölu á brauðum, kók- 

um, mjólk, rjóma og skyri. Þó er brauðabúðum í brauðgerðarhúsunum sjálfum 
og brauða- og mjólkurbúð Mjólkurbús Hafnarfjarðar heimilt að hafa opið til kl. 4 
síðdegis á sunnudögum og til kl. 4 síðdegis á laugardögum frá 1. maí til 14. sept. 
og aðra virka daga til kl. 7 síðdegis. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 
Þá, sem komnir eru inn í sölubúð fyrir lokunartíma, er heimilt að afgreiða 

eftir að lokað er. 

6. gr. 
Eftir lokunartíma sölubúða er óheimilt að selja á strætum og torgum eða annars 

staðar utan sölubúða, nema sjálfsölum, nokkurn þann varning, sem ekki má selja 

nema samkvæmt verzlunarleyfi. 

7. gr. 
Vinnutími sendisveina, er starfa hjá hvers konar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 

tækjum eða skrifstofum í Hafnarfirði, skal eigi vera lengri á degi hverjum en 

hér segir: 
Fyrir sendisveina 
Fyrir sendisveina 

á aldrinum 12—14 ára 7% klst. á dag. 
á aldrinum 14 ára og eldri 9 klst. á dag. 

8. gr. 
Úlsending á vörum, bréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að, skal 

lokið eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúða, verkstæðanna eða 

skrifstofanna, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim klukkutímum 

eftir lokunartíma. 

9. gr. 
Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu 

frá samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðar- 
skyni eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfir 

til almenningsheilla. 

10. gr. 
Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum, 20—-500 krónum, og renna sekt- 

irnar í bæjarsjóð. 
Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglumál. 

11. gr. 
Samþykkt þessi öðlast gildi þegar í stað og er jafnframt úr gildi numin sam- 

Þykkt um lokunartíma sölubúða og takmörkun á vinnutíma sendisveina í Hafnar- 
firði, nr. 59 7. júní 1937, ásamt breytingu á þeirri samþykkt, nr. 207 10. nóv. 1939. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar, sam- 
kvæmt lögum nr. 17 1. febrúar 1936, staðfestist hér með og birtist til eftirbreytni 
öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 19. júní 1944. 

Björn Þórðarson.   
Páil Pálmason,
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REGLUGERÐ 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Patreksfjarðarkauptún, nr. 16 18. febr. 1944. 

Á eftir 30. gr. reglugerðarinnar komi ný grein, svo hljóðandi: 
Þar til hafnarsjóður hefur reist eða eignazt á annan hátt hafnarmannvirki, sem 

nola má við afgreiðslu þeirra skipa, er til Patreksfjarðar koma að staðaldri, eða 
hefur gert mannvirki til sameiginlegra nota fyrir alla afgreiðslu á staðnum, svo 
sem hafnargarða, dýpkun o. s. frv., skal ekki taka gjöld þau, sem um ræðir í 23. 
gr., af neinum þeim vörum, sem fara um hafskipabryggjur í einkaeign á staðnum, 
né heldur bryggjugjöld af skipum, er nota bryggjur þessar. 

Þó skal vörugjaldið innheimt af öllum vörum og fiski af bátum, sem geta 
lagzt að bátabryggju við höfnina, hvort sem þær eru í einkaeign eða hafnarsjóðs, 
með því að hafnarsjóður á þegar slíka bryggju. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 67/1949 til þess að öðl- 
ast gildi þegar í stað að birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 20. júní 1941. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl. E. Briem. 

REGLUGERÐ 

fyrir Læknisvitjanasjóð Bólstaðarhlíðarhrepps. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Læknisviljanasjóður Bólstaðarhlíðarhrepps, í læknishéraði 

Austur-Húnavatnssýslu og er stofnaður samkvæmt lögum nr. 59 4. júlí 1942, um 
læknisvitjanasjóði. 

2. gr. 
Markmið sjóðsins er að styrkja íbúa Bólstaðarhlíðarhrepps til læknisvitjana 

eða auðvelda þeim læknissóknina á annan hátt, svo og að létta hreppsbúum aðrar 
sjúkdómsbyrðar og hlynna að heilbrigðismálum hreppsins yfirleitt. 

3. gr es E . 

Í stjórn sjóðsins eru hreppstjórinn í Bólstaðarhlíðarhreppi og tveir menn 
aðrir, kosnir af hreppsnefnd. Hreppstjórinn er formaður sjóðstjórnarinnar og jafn- 
framt reikningshaldari og gjaldkeri sjóðsins. 

4. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 

tillag ríkissjóðs, er nemur á ári 2 kr. á hvern íbúa Bólstaðarhlíðarhrepps; 
tillag hreppsins, er nemur á ári Í kr. á hvern hreppsbúa; 
áheit og aðrar gjafir, er sjóðnum kann að áskotnast; 
læknisvitjanastyrkir, sem veittir kunna að verða. FR 
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5. gr. 
Að liðnu hverju almanaksári og fyrir lok janúarmánaðar næsta ár úthlutar 

sjóðstjórnin styrkjum úr sjóðnum, að fengnum umsóknum þeirra, er styrks æskja. 
Umsækjendur senda umsóknir sínar ásamt skilríkjum til formanns sjóðstjórnar- 

innar. 

6. gr. 
Tillag ríkissjóðs samkv. 1. tölulið 4. gr, ásamt tilskyldu þriðjungsframlagi 

á móti, svo og læknisvitjanastyrk hreppsins samkv. 4. lid 4. gr., má aðeins verja 
til styrktar hreppsbúum vegna kostnaðar af læknisvitjunum. Hreppsbúar njóta að 

jafnaði læknisvitjanastyrkja úr sjóðnum í hlutfalli við kostnað þeirra af læknis- 
vitjunum á árinu. Þó geta þeir ekki vænzt slíkra styrkja, sem ekki hafa orðið fyrir 
meiri kostnaði en svo, að hann telst þeim ekki tilfinnanlegur, miðað við efnahag 
þeirra og ástæður. Að öðru jöfnu ganga þeir fyrir um styrki, sem lengst og erfið- 
ast eiga til læknis að sækja. 

7. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta eftir þvi, sem við verður komið, án þess að stofna 

því í hættu, og þannig, að sá hluti þess, er verja ber til læknisvitjanastyrkja, sé 
jafnan handbær, er til þess þarf að taka. 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikning fyrir hvert liðið ár skal senda 
landlækni, áður en tillag ríkisins til sjóðsins verður greitt fyrir næsta ár. 

ga
 

8. gr. 
Sjóðstjórnin skal haga þannig starfsemi sjóðsins, að þeir hreppsbúar, sem eru 

í sjúkrasamlagi, verði að öðru jöfnu eigi ver settir að því, er tekur til aðstoðar 
sjóðsins, en aðrir hreppsbúar. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 59 4. júlí 1942, 
staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Í heilbrigðismálaráðuneytinu, 26. júní 1944. 

Björn Þórðarson. 

Gústav A. Jónasson. 

REIKNINGUR 

styrkiarsjóðs læknishjónanna frú Ingibjargar Ísleifsdóttur og Ólafs Finsen, 

héraðslæknis á Akranesi, árið 1943. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun: 

  

a. Í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 589 .............. kr. 3827.83 
FA i — 9 

b. Hjá gjaldkera .........0200 00... 12.34 kr. 3840.17 

2. Gjafir og áheit á árinu .........002. 0000. — 350.00 

3. Vextir árið 1942, innfærdir á árinu .........00.0200 0... — 142.97 

4. Gjöf stofnanda í árslok ........0.00.000 0. sn — 200.00 
  

Kr. 4533.14



135 1944 

Gjöld: 100 
1. Styrkur veittur Guðjóni Guðmundssyni, Suðurg. 116 á Akranesi .. kr. 200.00 
2. Sjóður í árslok: 

Inneign í Söfnunarsjóði, aðaldeild nr. 589 ........00.0000 0. — 4333.14 

Kr. 4533.14 

  

Akranesi, 17. janúar 1944. 

Ólafur Finsen. Þorsteinn Briem. Árni Árnason. Þuríður Guðnadóttir. 

REIKNINGUR 101 
sjóðsins Aldarminning Jóns Sigurðssonar forseta 1943. 

Tekjur: 

  

  

1. Eignir í ársbyrjun ..........0.0....00... 0 kr. 7891.30 
2. Tekjur á árinu: 

a. Vextir af bankavaxtabréfum ..................... kr. 266.50 
„0 — SPAFÍSJÓÐI (.......... 0 — 50.6 b sparisjóði 70.67 = 81717 

Kr. 8208.47 
. Gjöld 

1. Útgjöld á árinu: 
A. Styrkir (20... kr. 235.00 
b. Leiga bankahólfs .........000.0..0 00 — 7.50 

  kr. 242.50 
2. Eignir í árslok: 

a. Bankavaxtabréf „Ll... kr. 5400.00 
b. Innstæða í sparisjóði 20.00.0000... —- 2565.97 

— 7965.97 

Kr. 8208.47 

  

  

Ísafirði, 2. febrúar 1944. 

Jón Guðjónsson. 

  

FISKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS 102 

Jafnaðarreikningur 31. des. 1943. 

Eignir 
1. Útlán ............. ennen rev eee kr. 5810075.08 
2. Styrktarlán .................0..000 00 -— 575000.00 
3. Bankainnstæða ..........00.000.. 02 — 2118081.13 

Kr. 8503156.21 
Skuldir: 

1. Stofnsjóður ............0.20 000. kr. 6624192.46 
2. Varasjóður .............20 0000 —  434138.40 

  

Flyt kr. 7058330.86.
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102 Flutt kr. 7058330.86 
3. Styrktarlánasjóður .........00.00020 020 senn — 500000.00 
4. Styrkveitingasjóður ............. AUÐI kr. 2000000.00 

— veittir styrki 943 2 — 00. — veittir styrkir 1943 1175000.00 895000.00 

5. Fyrir fram greiddir vextir ............00000000 00 —  119825.35 
  

Kr. 8503156.21 

Reykjavík, 5. janúar 1944. 

STJÓRN FISKVEIÐASJÓÐS ÍSLANDS 

Helgi Guðmundsson. Ásgeir Ásgeirsson. Valtýr Blöndal. 

Elias Halldórsson. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið hann saman við bækur 

og skjöl sjóðsins og ekkert fundið við hann að athuga. 

Reykjavík, 2. febrúar 1944. 

Vigfús Einarsson. Benedikt Sveinsson. 

Rekstrarreikningur 1943. 

  

Tekjur 
1. Frá fyrra ári .............0000 00 eðr kr.  93557.60 
2. Vextir .........00.0.0 0000 —  243692.08 
3. Fiskveiðasjóðsgjald 1942 ............20202. 000 —  238675.37 
4. Hluti Fiskveiðasjóðs af útflutningsgjaldi 1942 ..............., —  692441.64 
5. Af útflutningsgjaldi 1943 .............00 000 — 1500000.00 
6. Frá Skuldaskilasjóði ............0.0000 00... —  250000.00 
7. Frá ríkissjóði til styrkveitinga .............2.0. 000... — 2000000.00 

Kr. 5018366.69 

Gjöld 
1. Kostnaður .......0.....202 0000. kr.  78872.56 
2. Styrkur til tímaritsins Ægis .........0.0.200000 00. — 1000.00 
3. % af útflutningsgjaldi 1943 lagt í styrktarlánasjóð ............ —-  500000.00 
4. Lagt í stofnsjóð .........0.00000.0 0. — 2181117.01 
5. Lagt í styrkveitingasjóð .........0.0002002. 0000 — 2000000.00 
6. Til næsta árs, fyrir fram greiddir vextir „................... — 119825.35 
7. Rekstrarafgangur: Í stofnsjóð ........00.0...00 0000... — 68775.90 

Í varasjóð ........... 0. — 68775.87 
  

Kr. 5018366.69
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Sambandsslit Íslands og Danmerkur. 

Þingsályktun um niðurfelling dansk-islenzka sambandslagasamningsins frá 
1918, samþykkt í sameinuðu Alþingi 25. febrúar 1944. 

Auglýsing um niðurstöður atkvæðagreiðslu 2023. mai 1944, undirskrifuð í 
dómsmálaráðuneytinu 16. júní 1944. 

Þingsályktun um niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 
1918, samþykkt í sameinuðu Alþingi 16. júní 1944. 

Bls. 39—40, nr. 32. 

Lýðveldisstjórnarskrá. 

Auglýsing um niðurstöður atkvæðagreiðslu 20.—23. maí 1944, undirskrifuð í 
dómsmálaráðuneytinu 16. júní 1944, 

Þingsályktun um gildistöku stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, samþykkt á 
Alþingi 16. júní 1944. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, samþykkt á Alþingi 8. marz 1944 og lögtekin 
að Lögbergi við Öxará 17. júní 1944. 

Úr gerðabók sameinaðs Alþingis 1944. 34. fundur að Lögbergi laugardaginn 17. 
júní 1944, kl. 1,55 miðdegis, á þjóðhátíð lýðveldisstofnunar á Íslandi á Þingvöllum 
(gildistaka stjórnarskrárinnar), undirskrifað af forseta sameinaðs Alþingis 17. júní 
1944. 

Bls. 41—51, nr. 33. 

Lög um þjóðfána Íslendinga, undirskrifuð af forseta Íslands 17. júní 1944, 
nr. 34. 

Forsetaúrskurður um skjaldarmerki Íslands, undirskrifaður af forsetanum 
sama dag, nr. 35. 

Lög um breyting á 85. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19 12. febr. 1940, undir- 
skrifuð af forsetanum sama dag, nr. 36. 

Lög um laun forseta Íslands, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 37. 
Forsetabréf um þingfrestun, undirskrifað af forsetanum 20. júní 1944, nr. 38. 
Forsetaúrskurður um merki forseta Íslands, undirskrifaður af forsetanum 8. 

júlí 1944, nr. 39. 

Forsetaúrskurður um fána forseta Íslands, undirskrifaður af forsetanum sama 
dag, nr. 40. 

Forsetabréf um heiðursmerki vegna endurreisnar lýðveldisins, undirskrifað af 
forsetanum sama dag, nr. 41. 

Forsetabréf um hina íslenzku fálkaorðu, undirskrifað af forsetanum 11. júlí 
1944, nr. 42. 

Auglýsing um forsetakjör, undirskrifuð af forsætisráðherra 24. júlí 1944, nr. 43. 
Forsetaúrskurður um fánadaga o. fl., undirskrifaður af forsetanum 17. ágúst 

1944, nr, 44, 

24. dag ágústmánaðar 1944. Rikisprentsmiðjan Gutenberg. 

1944
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REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um mat á freðfiski frá 7. júní 1944. 

1. gr. 

Aftan við 1. gr. reglugerðarinnar bætast orðin: og yfirmatsmanns á freðfiski. 

2. gr. 

Aftan við 1. gr. kemur ný grein svo hljóðandi: 

Um fiskibáta, er selja hraðfrystihúsunum fisk, gilda sömu ákvæði um búnað 

báta og meðferð aflans og sett eru i 1., 4., 5. og 6. gr. reglugerðar um mat og eftirlit 
2 

með útflutningi á ísvörðum fiski frá 26. júní 1944. 

3. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: 

Allur fiskur, sem tekinn er til frystingar, skal vera nýr og óskemmdur. Á tíma- 

hilinu frá 1. maí til 30. september skulu eftirfarandi reglur gilda um móttöku á 

nýjum fiski. 
Til frystingar má ekki taka fisk, sem hefur legið meira en 12 klukkustundir í 

báti eftir að hann var veiddur, en frystingu á þeim fiski skal lokið 12 klukkustundum 

síðar. Undantekningu getur matsmaður gert þó að fiskur hafi verið lengur í báti 

en 12 klukkustundir, ef hann hefur fullvissað sig um, að fiskurinn sé óskemmdur 

og vel hæfur til frystingar. Óhæfan verður þó að telja þann fisk, sem hefur verið 

meira en sólarhring í báti án ísunar. Sé fiskurinn ísaður í húsi við móttöku, á fryst- 

ingu þess fiskjar að vera lokið 36 klukkustundum eftir að hann kom í land. 

Framanskráð atriði gilda um bolfisk, en hættulaust verður að telja, þó frysting 

flatfiskjar, sem er Ísaður við móttöku, dragist allt að þrjá sólarhringa, ef mats- 

maður telur það óhætt. 
Hafi bolfiskur verið ísaður í fiskibáti jafnóðum og hann veiddist, má þó eigi taka 

við honum til frystingar eldri en tveggja sólarhringa frá því veiði hófst. 

Sé um flatfisk að ræða má hann vera þriggja sólarhringa gamall. Af ísuðum 

bolfiski má þó eigi taka til vinnslu meira en það, að frystingu sé lokið eftir 12 

klukkustundir. Frysting flatfiskjar má dragast einum sólarhring lengur, enda hafi 

hann þá verið ísaður í landi. 

Á tímabilinu frá 1. október til 30. apríl má, í samráði við yfirmatsmann og fiski- 

matsstjóra, lengja áður nefnd tímatakmörk eftir veðráttu og aðstæðum, enda fylgist 

matsmenn nákvæmlega með því, að allur fiskur, sem er tekinn til vinnslu, sé alger- 

lega óskemmdur og hæfur til frystingar. 

Matsmaður skal auk þess fylgjast nákvæmlega með allri verkun, frystingu og 

geymslu fiskjarins, svo tryggt sé, að ekki sé útflutt nema sóð vara. 

4. gr. 

Aftan við 7. gr. komi ný mgr. svo hljóðandi: 

Fyrst um sinn, þangað til önnur skipun kann að verða gerð, geta matsmenn 

freðfiskjar jafnframt verið starfsmenn hraðfrystihúsanna. Ef matsstarfið og önnur 

störf við hraðfrystihúsin geta ekki farið saman þannig, að þau séu of mikil einum 

manni eða ef eftirlitsmenn matsins komast að þeirri niðurstöðu, að óheppilegt sé 

að sami maður reki bæði störfin, þá getur lögreglustjóri, samkvæmt tillögum fiski- 

matsstjóra, skipað sérstakan mann, sem eingöngu annast matið. Matsmaður fær 

þá sömu laun hjá frystihúsinu og verkstjóri hlutaðeigandi húss, En þegar verk.
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stjóri eða annar fastur starfsmaður frystihúss annast einnig matið, skal honum 103 
greitt fyrir matsstarfið mánaðarlega, upphæð er svarar til 20% af umsömdu verka- 10. júlí 
mannakaupi á hverjum stað, miðað við 25 átta stunda vinnudaga á mánuði. 

ð. gr. 
Í stað orðsins „eftirlitsmann“ í 8. gr. reglugerðarinnar komi: yfirmatsmann á 

freðfiski. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 92 1935, um meðferð, 
verkun og útflutning á sjávarafurðum, til þess að öðlast gildi þegar í stað. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. júlí 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl. E. Briem. 

SAMÞYKKT 104 
24. ágúst 

um lokunartíma sölubúða og sölustaða og takmörkun á vinnutíma 

sendisveina í Reykjavík. 

1. gr. 
Sölubúðum í Reykjavík skal lokað eftir því sem ákveðið er í 2., 3. og 4. gr. sam- 

þykktar þessarar. Sama gildir um sölustaði, þar sem innlendur varningur er hafður 
á boðstólum til sölu og hans ekki neytt á staðnum. 

1 

2. gr. 
Alla virka daga ársins skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 6 

síðdegis og þær eigi opnaðar aftur fyrr en kl. 8 árdegis næsta virkan dag. Þó skulu 
vera þær undantekningar frá þessu er nú skal greina: 

Aðfangadag jóla, gamlárskvöld, laugardaginn fyrir páska og laugardaginn fyrir 
hvítasunnu skal sölubúðum og sölustöðum lokað eigi síðar en kl. 4 síðdegis. 

Síðasta virkan dag fyrir aðfangadag jóla skal heimilt að halda sölubúðum og 
sölustöðum opnum til miðnættis, svo og einn dag á undan þessum degi þremur virk- 
um dögum áður. 

Á tímabilinu frá 15. maí til 14. september skal á laugardögum loka sölubúðum 
og sölustöðum eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en laugardaginn fyrir hvítasunnu má þó 
jafnan vera opið til kl. 4 síðdegis. 

Föstudaga á tímabilinu 14. maí til 13. september má hafa opið til kl. 7 síðdegis. 
Ef skortur er á eldsneyti eða ljósmeti í bænum, eða útlit fyrir að skortur geti 

orðið á því, þá er bæjarstjórninni heimilt að ákveða að sölubúðum og sölustöðum 
skuli um lengri eða skemmri tíma lokað fyrr en kl. 6 síðdegis og þær opnaðar síðar 
en kl. 8 árdegis á virkum dögum. 

3. gr. 
Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudaginn í ágústmánuði 

mega engar sölubúðir vera opnar eða sölustaðir. 
Hinn 1. maí, 17. júní og 1. desember skal öllum sölubúðum og sölustöðum lokað 

kl. 12 á hádegi, ef þessa daga ber upp á virka daga. 

4. gr. 
Frá ákvæðum um lokunartíma sölubúða og sölustaða í samþykkt þessari skal 

sú undanþága vera, að brauðsölubúðum og mjólkurbúðum má halda opnum, ein- 
göngu til sölu á brauði, kökum, mjólk, rjóma og skyri, sem hér segir:
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104 Almenna helgidaga, sumardaginn fyrsta og fyrsta mánudag i ágústmánuði, frá 

24. ágúst kl. 9 árdegis til kl. 12 á hádegi. Þó skal loka páskadag, jóladag og nýársdag svo sem 

öðrum búðum. 

Fyrsta sunnudag í sjöviknaföstu frá kl. 9 árdegis til kl. 5 síðdegis. 

Laugardaga á tímabilinu frá 15. maí til 14. september til kl. 4 síðdegis. 

Almenna helgidaga, aðra en stórhátíðir, svo og almenna frídaga, má þó jafnan 

hafa opna aðalbúð hvers brauðgerðarhúss frá kl. 8 árdegis til kl. 5 síðdegis. 

Ákvæði samþykktarinnar ná ekki til lyfjabúða. 

5. gr. 

Eftir lokunartima sölubúða og sölustaða er óheimilt að selja á strætum og torg- 

um eða annars staðar utan sölubúða og sölustaða, nema úr sjálfsölum, nokkurn Þann 

varning, sem ekki má selja nema samkvæmt verzlunarleyfi. 

6. gr. 

Menn, sem kommir eru inn í sölubúð eða sölustað fyrir lokunartíima, er heimilt 

að afgreiða eftir að lokað er. 

1. gr. 

Vinnutími sendisveina, er starfa hjá hvers konar verzlunar- eða iðnaðarfyrir- 

tækjum eða skrifstofum í Reykjavík, skal eigi vera lengri á degi hverjum en hér segir: 

Fyrir sendisveina á aldrinum 12—-14 ára 8 klst. á dag. 

Fyrir sendisveina á aldrinum 14 ára og eldri 9% klst. á dag. 

8. gr. 

Útsending á vörum, Þbréfaburði og innheimtu, er sendisveinar starfa að, skal 

lokið eigi síðar en 1 klukkustund eftir lokunartíma sölubúðanna og sölustaðanna, 

verkstæðanna eða skrifstofanna, og daginn fyrir almenna frídaga eigi síðar en tveim 

klukkustundum eftir lokunartíma. 

9. gr. 

Lögreglustjóra er heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að veita undanþágu frá 

samþykkt þessari fyrir einstaka daga og til þess að sala fari fram í góðgerðaskyni, 

eða til ágóða fyrir stofnanir eða fyrirtæki, sem að dómi lögreglustjóra horfa til al- 

menningsheilla. 
10. gr. 

Brot gegn samþykkt þessari varðar sektum 20—500 krónum, og renna sektirnar 

í bæjarsjóð. Mál út af brotum gegn samþykkt þessari skal reka sem almenn lögreglu- 

mál. 
11. gr. 

Með samþykkt þessari er úr gildi numin samþykkt um lokunartíma sölubúða 

og talkkmörgun á vinnutíma sendisveina Í Reykjavík, nr. 121 frá 27. nóv. 1934, og 

breytingar á þeirri samþykkt, nr. 83 frá 19. júlí 1935, nr. 51 frá 21. maí 1937, nr. 

73 frá 19. maí 1939 og nr. 187 frá 12. okt. 1939. 

Samþykkt þessi, sem gerð er af bæjarstjórn Reykjavíkurkaupstaðar, samkvæmt 

lögum nr. 17 1. febr. 1936, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað og 

birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 24. ágúst 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Gunnl. E. Briem.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda, undir- 
skrifað af forsetanum 17. ágúst 1944, nr. 45. 

Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands, undirskrifuð af 
forsætisráðherra 23. ágúst 1944, nr. 46. 

Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn úr utanför og hafi tekið við stjórn- 
arstörfum, undirskrifuð af forsætisráðherra 2. september 1944, nr. 47. 

Reglugerð um diplomatisk vegabréf, undirskrifuð af utanríkisráðherra 14. 
september 1944, nr. 48. ' 

Forsetaúrskurður um breytingu á ríkisstjóraúrskurði 16. des. 1942, um breyt- 
ingu um stundarsakir á konungsúrskurði 29. des. 1924, um skipun og skipting starfa 
ráðherra 0. fl., undirskrifaður af forsetanum 21. september 1944, nr. 49 

Lög um lendingarbætur á Hvalskeri við Patreksfjörð, undirskrifuð af forset- 
anum 10. október 1944, nr. 50. 

Lög um lendingarbætur í Örlygshöfn við Patreksfjörð, undirskrifuð af for- 
setanum sama dag, nr. 51. 

Lög um breyting á lögum nr. 73 4. júlí 1942, um Brunabótafélag Íslands, 
undirskrifuð af forsetanum 12. október 1944, nr. 59. 

Lög um lendingarbætur á Sæbóli í Aðalvík, undirskrifuð af forsetanum 
sama dag, nr. 53. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að innheimta ýmis gjöld 1945 með 
viðauka, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 54. 

Lög um lendingarbætur á Látrum í Aðalvík, undirskrifuð af forsetanum 17. 
október 1944, nr. 55. 

Forsetaúrskurður um skipun og skipting starfa ráðherra o. fl, undirskrif- 
aður af forsetanum 21. október 1944, nr. 56. 

Lög um tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum, undirskrifuð af forsetanum 31. 
október 1944, nr. 57. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja hálfa Skáldalækjareyju i 
Svarfaðardal og eyðijörðina Hvarfsdal í Skarðshreppi í Dalasýslu, undirskrifuð at 
forsetanum sama dag, nr. 58. 

Lög um lækningaleyfi til handa dr. Karl Kroner, undirskrifuð af forsetanum 
sama dag, nr. 59. 

Lög um bæjarstjórn í Ólafsfirði, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 60. 
Lög um byggingarmálefni Reykjavíkur, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 61. 

1944
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105 GJALDSKRÁ 
2. júlí 

um greiðslur fyrir röntgenskoðun og röntgenmyndir, sbr. 5. tölulið 33. greinar 

laga nr. 104 30. des. 1943. 

Röntgenskyggning kr. 10.00. 

Röntgenmyndir: 

  

  

  

Höfuðkúpa .......000000. 0. kr. 40.00—50.00 

Beinhol andlits og annarra höfuðbeina .. — 30.00 

Klettbein ........000. 000. — 30.00—40.00 

Nef 2... — 10.00—-20.00 

Tönn .......0.0. 000 — 10.00 

Tennur allar .........00000%0 0000... — 25.00--45.00 

Öxl 22.00.0000 — 20.00—-30.00 
Olnbogi 2... — 20.00—25.00 

Úlmliður ......0.0.00 — 20.00—25.00 

Hönd .......0.0200 000 — 20.00—25.00 

Fingur ........0.200 000 — 10.00—15.00 

Rif 0... -— 80.00—45.00 

Viðbein .........0.0200 000. — 20.00—30.00 

Hryggur allur ...........020 0... — 55.00—75.00 

Brjóstliðir ...........000000 00... — 35.00—45.00 

Lendaliðir ..........000002 00. — 35.00—-45.00 

Hálsliðir .........0...000000 00. — 25.00—35.00 

Grind ...........02 020 — 30.00—45.00 

Spjaldbein ........2020200 00... — 35.00—-40.00 

Læri #.........0.. 0000 — 30.00—40.00 
Hné 2... — 80.00—-40.00 

Fótleggur .........0.0.2 000 — 30.00—-40.00 

Öklaliður ........00000 00. — 25.00—30.00 
Rist og tær .......000000 00. — 25.00—35.00 

Tær 2... — 15.00—-20.00 

Gallblaðra .......0.000000 00. — 85.00—50.00 

Nýru, yfirlitsmynd ........0.0.... 0000. — 30.00 
Nyrnaskålarit (pyelografi) ............. — 65.00—70.00 

Eggrásarrit „...........0000 000 — 75.00 
Brjósthol .........00 000 — 25.00—-35.00 

Hjarta, mæling ..........0.0.0 0... — 35.00—45.00 
Vélinda .........00000 00 — 45.00—60.00 

Magi og skeifugörn .........0.0.0... — 75.00 
Þarmar: Tæming (passage) ............ — 35.00—75.00 
Ristill: Fylling (clysma) .............. — 75.00-—85.00 

Fóstur ........00.0000 000 — 40.00—50.00 

Sniðmyndir (planigrafi) af brjóstholi .. — 55.00—76.00 

Meginæð kviðarhols ..........0....0.00.. — 35.00 

Í heilbrigåismålaråduneytinu, 2. júlí 1944. 

Björn Þórðarson. 
Gústav A. Jónasson.



Stjórnartíðindi 1944, B. 9. 143 

Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Lög um nýbyggingarráð, undirskrifuð af forsetanum 27. nóvember 1944, nr. 62. 
Lög um breyting á ljósmæðralögum nr. 17 19. júní 1983, undirskrifuð af for- 

setanum 1. desember 1944. nr. 63. 
Lög um heilsnverndarstöðvar, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 64. 
Lög um breyling á lögum nr. 99 16. des. 1943, um ábyrgð ríkissjóðs á tjóni, sem 

hlýzt af veru herliðs Bandaríkja Norður-Ameríku hér á landi, undirskrifuð af for- 

setanum sama dag, nr. 65. 

Bréf dómsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Húnavatnssvslu, 

um flutning þingstaðar í Þorkelshólshreppi. 

Samkvæmt Ullögum yðar, herra sýslumaður, í bréfi, dags. 9. þ. m., og ósk hrepps- 

nefndar Þorkelshólshrepps, veitir ráðuneytið hér með samþykki sitt til þess að 
þingstaður hreppsins verði fluttur frá Þorkelshóli að Víðihlið í landi jarðarinnar 

Auðunnarstaðir, enda annist hreppsnefndin um að jafnan verði til á hinum nýja 
þingstað hæfilegt hús til þinghaldanna. 

Þetta tilkynnist yður hér með lil frekari birtingar 

Bréf félagsmálaráðuneytisins til sýslumannsins í Þingevjarsyslu 

um skiptingu Presthólahrepps í tvö hreppsfélög. 

Samkvæmt beiðni hreppsnefndar Presthólahrepps og meðmælum sýslunefndar 
Norður-Þingevjarsýslu, um skiptingu Presthólahrepps í tvö hreppstfélög, vill ráðu- 

neylið hér með samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 12 31. maí 1927, skipa svo fyrir 
sem hér segir: 

1. Presthólahreppi í Norður-Þingeyjarsýslu skal skipt í tvö sveitarfélög er nefn- 

ast Presthólahreppur og Raufarhafnarhreppur. 

Raufarhafnarhreppur nær yfir þorpið Raufarhöfn og skulu takimörkin 
vera landamerki jarðarinnar Raufarhöfn. 

2. Eignum og skuldum Presthólahrepps skal skipt þannig að 50% falli til hvors 

hinna nvju hreppa. Sama gildir og um ábyrgðir, er hvíla á Presthólahreppi. 

3. Framfærsla allra núverandi styrkþega sé sameiginleg og einnig þeirra, sem 

kunna að verða úrskurðaðir á hinn forna Presthólahrepp. Hreppsnefnd hvors 
hrepps annist um ráðstöfun og greiðslu vegna sameiginlegra styrkþega, sem 

heima eiga innan hvors hrepps fyrir sig. Af heildarkostnaði við sameiginlega 
styrkþega greiði hvor hreppur eftir sama hlutfalli og við skiptingu eigna og 

skulda. Um hver áramót skulu hreppsnefndir beggja hreppanna leggja fram 

reikninga yfir kostnað vegna sameiginlegra styrkþeg: 

Sá hreppanna, sem ekki hefur greitt til sameiginlegra styrkþega hlutfalls- 

lega upphæð sína af sameiginlegum framfærslukóostnaði skal þá greiða hinum 

hreppnum það, sem til vantar í hlutfallslega þátttöku í sameiginlegum fram- 

2. dag desembermánaðar 1944. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg. 
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færslukostnaði, sem er fyrir Presthólahrepp 50% og fyrir Raufarhafnarhrepp 

50%. 
Framlög hreppanna til elli- og örorkutrygginga móti framlagi annars staðar 

frá, sem ganga til sameiginlegra styrkþega, reiknast með kostnaði viðkomandi 
hreppa vegna kostnaðar við framfærslu sameiginlegra styrkþega. 
Um skiptingu eigna fer sem hér segir: 
a. Núpasveitarskóli verði eign Presthólahrepps, en Raufarhafnrskóli sameign 

beggja hreppanna í sama hlutfalli og tala skólaskyldra barna um áramót 
1944—-45 í Raufarhafnarskólahverfi skiptist milli binna nýju hreppa. Verð- 

reikning skólahúsanna skal miða við framlög hins forna Presthólahrepps 

til hvors skólahúss. Verði breyting á Raufarhafnarskólahverfi, þannig að 
sá hluti Presthólahrepps, sem nú á adgang að þeim skóla hætti að nota hann, 

greiði Raufarhafnarhreppur Presthólahreppi sömu upphæð og hluti Prest- 

hólahrepps í Raufarhafnarskóla er verðreiknaður við skiptin. 

b. Húseign hreppsins, Skuggabjörg á Raufarhöfn, skal Raufarhafnarhreppur 

hafa rétt til að kaupa eftir nýju mati, sömuleiðis túneign hreppsins á Raut- 
arhöfn. 

c. Hafnarsjóður Raufarhafnar verði séreign Raufarhafnarhrepps. 

d. Brunabótasjóður Presthólahrepps verði eign hins nýja Presthólahrepps, 
nema að þeim hluta, sem hús á Raufarhöfn voru tryggð í þeim sjóði. 

Hreppsnefndarmenn skulu vera 5 í hvorum hreppi. 
Aðskilnað hreppanna skal miða við 1. janúar 1945, og skulu hreppsnefndir hinna 
nýju hreppa framkvæma skiptingu á eignum, skuldum, skuldbindingum og 
sveitarþyngslum. 
Bækur þær, sem hreppsfélagið á nú, skulu vera eign hins nýja Presthólahrepps, 
en hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps skal hafa aðgang að þeim þegar hún 
þarfnast. 
Þetta tilkynnist yður hér með, herra sýslumaður, til frekari aðgerðar og birt- 

ingar, að því viðbættu, að með framangreindri fyrirskipun er engin breyting gerð 
á hinum forna Presthólahreppi, sem dómþinghá né manntalsþinghá. 

IL 

HI. 
IV. 

v. 

REGLUR 

um flokkun og mat á óþveginni ull. 

Í. gr. 

UL, sem hæf er til sölu innanlands, flokkist þannig: 
flokkur: Hvít vorull, sand-, mor- og klepralaus, laus við mjög gult tog, greið, 

þurr og eðlisgóð. 
flokkur: Hvít vorull, sand-, mor- og klepralitil, sem að gæðum má ætla, að 

fullnægi kröfum um I. flokk eftir þvott. 
flokkur: Hvítir sand- og morlitlir og þelgóðir flókar. 
flokkur: Mislit ull (svört, grá og mórauð), sand- og morlaus, greið, þurr og 

eðlisgóð, og sé litum haldið aðgreindum við sekkjun. 

flokkur: Úrgangur úr framangreindum ullarflokkum, sem að dómi ullarmats- 
manns getur talizt söluhæf vara. 

9 gr 2. gr. 
Mjög sendin ull (t. d. þyngd sandsins meiri en ullarinnar) er ekki söluhæt, 

fyrr en hún hefur farið í gegnum tætara og þannig losnað við mikið af sandinum. cz
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Rúbaggareifi (tvi- eða þrireifingar) eru heldur ekki söluhæf ull, nema reifin 108 
sét aðskilin, og ræður þá úrskurður ullarmatsmanns. 10. júlí 

UN með kleprum, kláðaull og ull af fé, sem farizt hefur í dýium, eða önnur 
slík ull, er ekki söluhæf og engin verzlunarvara. 

Skemmd ull, fúin eða myvgluð, eða því um líkt, er engin verglunarvara og ekki 
söluhæt. 

3. gr. 
Ullarballa með óþveginni ull, skal auðkenna með orðinn „Óþvegin“, auk 

flokksmerkisins. 

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 107/1933, um ullarmat, 
til þess að öðlast þegar gildi og Þirtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga 
að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. júlí 1944. 

Vilhjálmur Þór. 

Gunnl. E. Briem. 

AUGLÝSING 109 
10. júlí 

um meðalmeðgjóf af hálfu barnsfeðra með óskilgetnum börnum fyrir tíma- 
bilið frá 1. ágúst 1944 til 31. júlí 1945. 

1. Reykjavík: 5. Borgarfjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 680.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
7 — —  —- 370.00 7 — —  — 300.00 

- 15 — ——- — 680.00 — 15 — —  — 370.00 
— 16. 3400 — 16. — 185.00 

2. Hafnarfjörður: 6. Akraneskaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 570,00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 
7 - - 465.00 7 — —  — 465.00 
— - 15 - - - 570.00 — — 16 — — — 570.00 
— - 16 —- - -— 285.00 - - 16 — - — 285.00 

3. Gullbringusýsla: . Mýrasýsla: 1
 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 545.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
7 — 440.00 — 7 — 300.00 
— 15 - - 545.00 I — —  — 870.00 
— - 16 — — — 275.00 16 — -— —- 185.00 

4. Kjósarsýsla: 8. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 410.00 Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— — 7 — — — 335.00 — — 7 — — — 300.00 
— — 15 — —  — 410.00 — — 15 — —  — 370.00 

- 16 —  ——  —— 205.00 — 16 185.00
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109 9. Dalasýsla: 

10. júlí Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— 7 — - 300.00 

— — 153 — — 370.00 

16 — — 185.00 

10. Austur-Barðastrandarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 — 300.00 
—— 15 —- - 370.00 

- — 16 —- 185.00 

11. Vestur-Barðastrandarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
7 — —  — 300.00 
— 15 — - 370.00 
— — 16 — — 185.00 

12. Norður-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
7. 0. 800.00 

15 - 370.00 
16 185.00 

13. Vestur-Ísafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 
Br - —  — 300.00 
— — 15 —  — — 370.00 

16 —  — — 185.00 

14. Ísafjarðarkaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 
7 -  —— 465.00 

15 — —  — 570.00 

16 — —  — 285.00 

15. Strandasýsla; 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 — — 300.00 
19 870.00 
— 16 —  — 185.00 

16. Vestur-Húnavatnssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

— — - 300.00 

- - 370.00 

16 — 185.00 
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17. Austur-Húnavatnssýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
7 800.00 
15  870.00 
BN TO 185.00 

18. Skagafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
1 - — 300.00 

15 — — — 370.00 

16 - — 185.00 

19. Eyjafjarðarsýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

—— orm 7 — -— 300.00 
—— 15 — — 370.00 

16 — - — 185.00 

20. Akureyrarkaupstadur: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 480.00 
r - 410.00 

15 — — — 480.00 
— — 16 —  — — 240.00 

21. Siglufjarðarkaupstaður: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 570.00 

r — 465.00 
15 2 570.90 

16 — — 985.00 

22. Nordur-Pingeyjarsysla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 

7 - — 300.00 

— 15 — — - 370.00 

16 — — — 185.00 

23. Sudur-Pingeyjarsysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 
mor 7 - — 300.00 
15 — — 370.00 
16 — —  — 135.00 

24. Norður-Múlasýsla: 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 370.00 
— … 7 - "300.00 
A. 15 —— - 370.00 

16 —- - 185.09



25. Seyðisfjarðarkaupstaður: 

fullra 4 ára aldurs kr. 440.00 

— 7 
Til 

15 
16 — 

— 370.00 
— 440.00 

220.00 

26. Sudur-Mulasysla: 

fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 

7 
15 

am 

16 

300.00 
370.00 
185.00 

27. Neskaupstadur: 

fullra 4 åra aldurs kr. 440.00 

15 
16 

— 370.00 
— 440.00 
— 220.00 

28. Austur-Skaftafellssysla: 

Til fullra 4 åra aldurs kr. 370.00 

Á meðgjöf þessa skal greiða verðlagsuppbót samkvæmt vísitölu eins og hún 
verður hvern mánuð á tímabilinu ágúst 1944 til júlí 1945. Verðlagsuppbótin 
mánaðarlega eftir á. 

Þegar eftir gildistöku þessarar reglugerðar, skulu húsaleigunefndir (úttektar- 

menn í sveitum) framkvæma leigumat á öllum herbergjum gistihúsa í umdæmi sínu. 

Við framkvæmd þessa mats skulu húsaleigunefndir kynna sér allt það, er áhrif 
getur haft á leiguna, svo sem verð húsnæðisins, viðhald þess og ásigkomulag og taka 
Jafnframt tillit til leigu sambærilegra gisthúsherbergija fyrir stríð, að viðbættri húsa- 
leiguvísitölu og hlutfallslegri hækkun vegna verðhækkunar á vinnukaupi, hita, lys- 
ingu og afgjaldahækkana á fasteignum, eftir því hve telja má þessa kostnaðarliði 
mikinn hluta af leigugjaldinu. Einnig skal taka tillit til þess, hvort gistihús eru rekin 

—- 300.00 
— 370.00 

185.00 

29. Vestur-Skaftafellssysla: 

— 7 
— — 15 
— — 16 — 

30. Rangårvallasysla: 

Til fullra 4 

15 
16 — 

Til fullra 4 ára aldurs kr. 

ára aldurs kr. 

370.00 
300.00 
370.00 
185.00 

370.00 
300.00 
370.00 
185.00 

31. Vestmannaeyjakaupstadur: 

Til fullra 4 

— — 7 

- 15 

— 16 

32. 

Til fullra 4 

— 7 

— - 15 

— — 16 

Björn Þórðarson. 

REGLUGERÐ 

árlangt eða einungis hluta úr árinu. 

ára aldurs kr. 

Árnessýsla: 

ára aldurs kr. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. júlí 1944. 

Gunnl. E. 

um leigumat á herbergjum gistihúsa. 

570.00 
465.00 
570.00 
285.00 

410.00 
335.00 
410.00 
205.00 

greidist 

Briem. 

1944 

109 

10. jálí 

110 

19. júlí
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110 Þar sem fleiri en 2 rúm eru í sama herbergi skal leigan metin fyrir hvert 

19. júlí einstakt rúm. 

3. gr. 
Þegar eftir framkvæmd matsins skal húsaleigunefnd birta með bréfi 

niðurstöðu þess fyrir forstöðumanni gistihúss, og er matið bindandi fyrir gistihúsið 

frá þeim tíma nema áfrýjað sé til yfirhúsaleigunefndar, en það skal gert innan 3 

daga frá birtingunni. Húsaleigunefnd skal þegar í stað senda félagsmálaráðuneyt- 

inu og yfirhúsaleigunefnd útskrift úr gerðabók sinni varðandi matið, og getur 

félagsmálaráðuneytið áfrýjað matsgerðinni til yfirhúsaleigunefndar og er það ekki 

bundið við framangreindan 3 daga áfrýjunarfrest. 
Sé matsgerðum utan Reykjavíkur skotið til yfirhúsaleigunefndar, getur nefndin 

við mat sitt lagt til grundvallar skýrslu trúnaðarmanna á staðnum um ásigkomu- 

lag gistihúss og annað það, er áhrif getur haft á matið. 
Yfirhúsaleigunefnd annast birtingu beirra matsgerða, er til hennar hefur verið 

skotið, fyrir forstöðumanni gistihúss og ákveður frá hvaða tíma matið skuli gilda. 

4. gr. 
Þegar mat á herbergjum gistihúss hefur verið endanlega ákveðið skal forstöðu- 

manni þess skylt að festa upp í fordyri gistihússins skrá yfir verð hvers einstaks 

herbergis eða rúms. 

ð. gr. 

Mat það, er fram fer sumarið 1944 skal gilda til 31. maí 1945. Síðan skulu húsa- 

leigunefndir framkvæma matið í aprílmánuði ár hvert og gildir það frá 1. júní til 31. 

maí n. á. Þó getur félagsmálaráðuneytið fyrirskipað endurskoðun á matinu með 

styttra millibili, ef ástæða þykir til. 

6. gr. 

Brot á reglugerð þessari varða sektum frá 10--10000 kr. 

7. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 16. gr. húsaleigulaga nr. 39 1943, öðlast gildi 

þegar í stað. 

Félagsmálaraðuneytið, 19. júlí 1944. 

Björn Þórðarson. 
Páll Pálmason. 

111 AUGLYSING 
20. júlí 

um innheimtu á veitingaskatti. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 124 30. desember 1943, um breyting á lögum 
nr. 99 19. júní 1988, um veitingaskatt, hefur ráðuneytið ákveðið, að undanþágu- 
hámarksverð það, sem um getur í 2. gr. nefndra laga nr. 99/1933, skuli þar til öðru- 

vísi verður ákveðið, vera kr. 5.50 frá og með 1. júlí þ. á. að telja. 

Fjárnálaráðuneytið, 20. júlí 1944. 

F. h.r. 

E. u. 

Einar Bjarnason.
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AUGLÝSING 112 
. 14. ágúst 

um skömmtun á benzíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri 

bifreiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur bifreiða vera sem hér segir á 
tímabilinu 1. september til 31. desember 1944: 

A, Fólksbifreiðir: 

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði .................... 8200 lítrar 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- 

hifreiðir ............... 0000. AAA 4100 — 
3. Leigubifreiðir þær, sem uppfylla ákveðin skilyrði ............ 2500 — 
4. Einkabifreiðir: 

2. Læknabifreiðir ................. 0... 800 — 
Þ. Almenn stærð, 5—6 manna ...........00%% 000. 400 — 
c. Smábifreiðir, 16 hestafla og minni ...........0.00......... 300 — 
d. Bifhjól ..............0 ennen ene rnnneeee 60 — 

B. Vörubifreiðir: 

1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri ........0.0.0..0 00... 2900 — 
2. — 1% tonn .............00 0. 2100 — 
3. — 34 til 114 tonn ........... 000 1400 — 
4. — smábifre€iðir ........0...... 0. 700 — 

9 Er 2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en Þifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 

Benzinskommtunarmidar frá fyrri skömmtunartímabilum falla úr gildi 1. sept- 
ember þ. á. 

4. gr. 

Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að í Reykjavík sé ein Þifreiðastöð opin til 
mannflutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugar- 
dögum til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 14. ágúst 1944. 

Vilhjálmur Þór. i Fee 

Gunnl. E. Briem.
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113 
4. sept. 5 ' 

SP AUGLYSING 

um breyting å kærufresti til rikisskattanefndar. 

Samkvæmt heimild i bráðabirgðalögum nr. 25 26. april 1944, um breyting á 
lögum nr. 6 9. janúar 1935, um tekjuskatt og eignarskatt, hefur ráðuneytið ákveðið 
að á þessu ári skuli kærufrestur til ríkisskattanefndar vera til 1. okt. þ. á. 

Fjármálaráðuneytið, 4. september 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. BENE 
Einar Bjarnason. 

114 REGLUGERÐ 
15. sept. 

um mat og flokkun á kartöflum. 

1. gr. . 

Landbunadarrådherra skipar briggja manna nefnd, og sé einn tilnefndur af 
Grænmetisverzlun ríkisins. annar af Búnaðarfélagi Íslands og sá þriðji af Alþýðu- 
sambandi Íslands. Ráðherra skipar formann nefndarinnar. Verkefni nefndarinnar er: 

a. að ákveða verðskráninsu samkvæmt 5. gr. laga nr. 31/1943 um verzlun með 
kartöflur o. fl. 

h. að hafa eftirlit með því að ákvæðum um flokkun á kartöflum sé fylgt og að 
veita leiðbeiningar um flokkunina. 

9 Er 2. gr. 
Nefndin ræður matsmann í Reykjavík og á öðrum helztu markaðsstöðum á land- 

inu, eftir því sem þörf krefur, og starfa þeir í umboði hennar. Þóknun til nefndar- 
innar og matsmanna ákveður ráðuneytið. 

3. gr. 

Allar innlendar kartöflur, sem seldar eru í verzlunum i Reykjavík, Hafnarfirði 

og á Akureyri, skulu aðgreindar í þrjá flokka: 
Úrvalsflokk, I. flokk og II. flokk. Heimilt er nefndinni, ef hún telur æskilegt, 

að fyrirskipa flokkun á öðrum markaðsstöðum, ef þess er óskað af framleiðendum 
eða neytendum þar. 

4. gr. 
Verzlunum er óheimilt að selja kartöflur í öðrum flokki en þeim, sem mats- 

reglur ákveða. Sé vafi á því, í hvaða flokki selja skuli kartöflur, skal leita um það 
úrskurðar hlutaðeigandi matsmanns, en selja þær ella sem II. flokks vöru. Allar 

kartöflur, sem seldar eru í matsöluverzlunum, skulu greinilega auðkenndar með 
merkjum á umbúðum eða á annan hátt, svo að auðsætt sé hvers flokks þær eru. 

Heiti tegundar (afbrigðis) skal tilgreint á úrvalsflokki og I. flokki. 
Ákvæði þessi gilda þó aðeins á þeim stöðum, þar sem mat og flokkun á kartöfl- 

um er fyrirskipað. 
Á tímabilinu frá því uppskera hefst og til 20. september ár hvert er heimilt að
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selja kartöflur af nýrri uppskeru án mats eða flokkunar, nema annað sé ákveðið af 
matsnefnd (sbr. 7. gr.). 

ð. gr. 
Matsmenn eða umboðsmenn þeirra skulu undirrita vottorð um flokkun á þeim 

kartöflum, sem þeir meta. Þar skal tilgreina flokk og auk þess tegundarheiti í úr- 
vals- og I. flokki, nafn framleiðanda eða seljanda, framleiðslustað, magn (sekkja- 
fjölda) og hvenær mat hefur farið fram. Gjöld fyrir matsvottorð ákveður ráðuneytið. 
Sá, sem mats óskar, lætur matsmanni í té ókeypis nægilega aðstoð við matið. 

6. gr. 
Mat á kartöflum fer þannig fram, að matsmaður skoðar að minnsta kosti tíunda 

hvern poka af hverri tegund, séu þeir 50 eða fleiri. Ef sama malsgerð nær til 
kartaflna frá fleirum en einum framleiðanda, skal þess jafnan gætt, að skoða hlut- 
iallslega jafnmikið frá hverjum um sig og ekki minna en tvo poka frá hverjum 
þeirra. Þegar metið er minna magn en 50 pokar, ber að skoða fimmta hvern beirra. 
Við mat skal jafnan hvolfa kartöflunum úr þeim pokum, sem skoðaðir eru. 

7. gr. 
Við mat á kartöflum skal fullnægt eftirfarandi atriðum, eftir því sem frekast 

er unnt: 

Úrvalsflokkur: Matsnefnd ákveður árlega og auglysir með nægum fyrirvara, 
hverjar tegundir skuli teljast til hans, en það mega aðeins vera hinar allra beztu mat- 
arkartöflur, sem auðvelt er að þekkja af útliti, fullkomlega aðgreindar og svo hrein 
tegund, að ekki sé yfir 4% af öðrum tegundum blandað saman við, enda séu þær 
ekki frábrugðnar að hýðislit, og ekki yfir 2% af þeim með öðrum lit en aðaltegundin, 
þegar þær eru flysjaðar. Stærðin skal vera jöfn, lengd ekki minni en 3 cm og 
þyngd ekki minni en 25 gr. Kartöflurnar skulu vera þurrar og hreinar, heilbrigðar, 
vel hirtar og fallegar útlits. Grænar, sprungnar og hýðisskemmdar kartöflur mega 
ekki vera saman við. 

Fyrsti flokkur: Hreinar tegundir af kartöflum, sem ekki komast í úrvalsflokk. 
með tilgreindu heili. Góðar til matar, þurrar og hreinar og líta vel út. Af öðrum teg- 
undum má ekki vera meira en 10% blandað saman við og af þeim ekki yfir 1% 
með öðrum hýðislit, og ekki yfir 4% af þeim með öðrum lit en aðaltegundin, þegar 
bær eru flysjaðar. Stærðin skal vera sem jöfnust, lágmarksstærð hin sama og i 
úrvalsflokki. Kartöflurnar mega ekki vera grænar né skemmdar af myglu, bleytu 
og rotnun eða frosti. Aðrir sjúkdómar og minni háttar skemmdir ekki yfir 5%. 

Annar flokkur: Aðrar kartöflur en þær sem teljast í úrvals- og Í. flokki, ef 
þær eru hæfar til manneldis og fullnægja eftirfarandi skilyrðum: Kartöflurnar 
skulu vera þurrar, lengd ekki minni en 27 cm, þyngd ekki minni en 20 gr. Grænar 
kartöflur hverfandi fáar og skemmdir af völdum myglu, bleytu og rotnunar eða 
frosts ekki yfir 4%. Aðrir sjúkdómar eða skemmdir mega ekki vera yfir 6%. 

ge
 

8. gr. 
Allar kartöflur skal afhenda í þurrum, heilum og þrifalegum pokum,, þyngd 50 

kg. Skal vera vel saumað fyrir pokana og gerð á horn. Merkja skal pokana með þar 
til gerðum spjöldum: Úrvalsflokk með bláum, I. flokk gulum og MH. flokk hvítum 
spjöldum. Á spjöldin skal letra, öðrum megin: Nafn flokks og auk þess tegundar- 
heiti ef um úrvals- eða I. flokk er að ræða, en hinum megin: Nafn og heimili fram- 
leiðanda (eða seljanda). 

9. gr. 
Verði ágreiningur milli seljanda og matsmanns út af mati sker matsnefnd úr, 

en matsmadur getur stöðvað sölu þeirra kartaflna sem ágreiningur er um, unz úr- 
skurður nefndarinnar er fenginn. 

1944 

114 

15. sept.
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10. gr. 
Verðskráning á kartöflum, sem er gerð samkvæmt 5. gr. laga um verzlun með 

kartöflur o. fl., skal ávallt miðast við 1. flokk og ákveður matsnefnd árlega, hvaða 
verðmunur skuli vera á honum, úrvalsflokki og II. flokki. Skal sá verðmunur vera 
nægilegur til þess, að framleiðendur kjósi að hafa sem bezta vöru á boðstólum, enda 
sé uppskerumagn og sölumöguleikar tekið til greina. 

11. gr. 
Þegar mikið framboð er af innlendum kartöflum, getur landbúnaðarráðherra, 

eftir tillögum matsnefndar og Grænmetisverzlunar ríkisins, bannað verzlunum sölu 

á TI. flokks kartöflum til manneldis á öllum helztu markaðsstöðum landsins. 

12. gr. 

Matsmenn skulu í samráði við matsnefnd hafa eftirlit með því að ákvæðum um 

mat sé fylgt og skal þeim heimilt að skoða kartöflubirgðir verzlana, þegar þurfa 

þykir. Seljanda skal skylt að láta matsmönnum í té upplýsingar og aðstoð við skoð- 

unina. 

13. gr. 

Þegar kartöflur eru auglýstar til sölu skal jafnan tilgreina hvers flokks þær eru, 

svo og tegundarheiti, ef átt er við úrvals- eða I. flokk. 

14. gr. 

Matsnefnd skal annast útgáfu leiðarvísis um mat og flokkun á kartöflum. Skal 

þar lýst helztu tegundum (afbrigðum) svo og kvillum og göllum, sem koma til 

greina við flokkunina. Skal leiðarvísi þessum útbýtt ókeypis. 

15. gr. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, 10--1000 krónum, ef 

ekki liggur þyngri refsing við samkvæmt lögum. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 31 2. apríl 1943, um verzlun 

með kartöflur o. fl. til að öðlast gildi 1. október 1944, og birtist til eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 15. september 1944. 

Vilhjálmur Þór. Í 
Páll Pálmason.
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 Stjórnartíðindi 1944, B. 10. 1 

Bréf fjármálaráðuneytisins til allra skattanefnda og skattstjóra, 
um frádráttarbær iðgjöld af lífeyri eða persónutryggingu frá skatt- 
skyldum tekjum. 

Athygli nefndarinnar (skattstjóra) er vakin á því, að þrátt fyrir ákvæði 5. liðs 
17. gr. reglugerðar nr. 133 1936, um tekjuskatt og eignarskatt, eru öll lögboðin ið- 
gjöld af lífeyri og pPersónutryggingu bær til frádráttar skattskyldum tekjum sam- 
kvæmt d-lið 10. gr. laga nr. 6/1935. Enn fremur eru frádráttarbær ólögboðin iðgjöld 
af lífeyri eða persónutryggingu allt að kr. 1000.00 á ári samtals fyrir hjón eða 
einstakling 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Súgfirðinga. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Súgfirðinga og skal heimili hans og varnarþing 

vera Suðureyri í Súgandafirði. 

2. gr. 
Sérhver af ábyrgðarmönnum sjóðsins skuldbindur sig skriflega til að ábyrgj- 

ast að sjóðurinn standi í skilum og svara allt að 250 krónum hver fyrir halla eða 
tjón, sem sjóðurinn kann að verða fyrir og hann sjálfur getur ekki staðið straum af. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 

sera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð getur ekki fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnar- 
umdæminu, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður 
öreigi á annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrir menn. Skulu tveir kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu á sama tíma, og gildir 
kosning þeirra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórn- 
arnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, 
er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin 
kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðar- 
mönnum, flytji burt úr héraðinu eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan 
hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað 
hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabili hans. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjör- 
inn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, 
skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 
reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni 
sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 
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116 Birta skal í blaði því, er flytur stjornarvaldaauglysingar, hverjir séu stjórn- 
8. júlí endur sjóðsins og starfsmenn, hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 
Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, 

að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé 
sjóðsins fyrir handvönm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfs- 
manna sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal 

hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegn- 
ingu, eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gt. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru Í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sparisjóðnum 

né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir, og 

riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir 
veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en 
þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sjóðsins. Sömuleiðis getur fé- 
hirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó aðrir starfsmenn séu eigi 
viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs i senn, og 

er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 

ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðar- 
manna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr . gr. 
Féhirdir skal setja tryggingu fyrir fé bvi, sem honum er truad fyrir, ef årleg 

Þóknun fyrir starfið er yfir 600 krónur. Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, 
að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

9. gr 9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 
um skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 
þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju 
breytt hefur verið. Dagselningar sé greinilega getið við hverja greiðslu. 

11. gr. 

Stjórnarfundir skulu haldnir eftir því sem stjórnin ákveður. Stjórnin ákveður 
hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins.



12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 3 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 
fram reikningar sjóðsins fyrir næst liðið almanaksár, með athugasemdum endur- 
skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þurfa, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 
æskja þess. Fundur er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti 
eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 
þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 
sera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema % hlutar fundarmanna á lög- 
mætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 
að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar 
hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, 

eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en 
þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10000 krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 

við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir heilum mánuðum þrítugnætt- 
um, og gjaldast vextir eigi í minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum ekki skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 
Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 
stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 
þá er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðum frá 200 kr. til 400 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 
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hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt 
að borga meira en 1000 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað 
á bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 
Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 
skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 
getið í hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, 
að viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 
samanburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 
það athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittunin sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist útborgunin i reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að 
fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds, og glatist viðskiptabók, 
verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 

er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 
Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur lil að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 
fénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsam- 
legra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

21. gr . gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og audseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir,
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en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og það var í árslok næst 
á undan. Nú ber svo við að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 
að koma því í samt lag aftur. 

III. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna segn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi 40% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins 
árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkom- 
lega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðir skulu, til þess að tryggt sé, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslur á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 
ábyrgist, og i tryggum auðseljanlegum verðbréfum minnst 10% af innlánsfénu. 
Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin 
tilkynna það sparisjóðseftirlitinu, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli Í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Ån sampykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lån 

til annars en þess að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueisend- 
um. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi 
ákveðið „það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf, sem handveð til 
tryggingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vårzl- 
nm sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 
bækur sjóðsins þannig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þan 
séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísanir á sjálfan sig. 
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116 IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

8. júlí 27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 

ár hvert. 

28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hve mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman 

efnahagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, 

er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og 

handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxt- 

um, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga i árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig 

víxilréttar hefur verið gætt. 

Á öllum þessum skrám skal getið númers hvers innstæðueiganda, svo og ein- 

kennistölu lána. 
Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu til eins 

árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og 

ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins.
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33. gr. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 
hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

4. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra fyrirmæla, 
er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóðinn 
og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 
hvað er athugavert, svo að úr verði bætt tafarlaust. 

35. gr. 
Årsreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að 

hann er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir lok marzmánaðar. Rita 
þeir síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 
Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðal- 
fund til úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð nr. 36 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrir- 
mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðunarmönnum fyrir starf Þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 8. júlí 1944. 

Björn Ólafsson. nn 
' Torfi Johannsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Bjargarsjóð“, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 18. júlí 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Bjargarsjóð. 

I. gr. 

Sjóðurinn heitir Bjargarsjóður. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 10. júní 1944 af Guðjóni Guðmundssyni, bónda á Ljót- 

unnarstöðum, til minningar um konu hans, Björgu Andrésdóttur. Eru á stofndegi 
sjóðsins liðin 77 ár frá því er hún fæddist, en hún andaðist 9. febr. 1929, 
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3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 1000 — eitt þúsund — krónur. Heimilt er að auka sjóð- 

inn með gjöfum og áheitum. 

4. gr. 
Ávaxta skal sjóðinn í Sparisjóði Hrútfirðinga, eða á annan eigi ótryggari hátt. 

ð. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að stuðla að góðri meðferð og öruggri fóðrun búfjár í 

Bæjarhreppi, með því að veita verðlaun þeim, sem að áliti forðagæzlumanna skara 
fram úr öðrum um góða meðferð á búfé sinu og gætilegan ásetning, svo og síðar 
meir, þegar fjárhagur sjóðsins leyfir, sbr. 7. gr., að veita styrki til jarðræktar. 

6. gr. 
Verðlaun úr sjóðnum skal fyrst um sinn veita fimmta hvert ár, einum manni 

í senn, og má upphæð verðlaunanna ekki fara fram úr tvöföldum ársvöxtum af 
höfuðstól sjóðsins. 

7. gr. 
Þegar ársvextir sjóðsins eru orðnir yfir 100 krónur, má verja helmingi þeirra 

til verðlauna og styrks, samkvæmt 5. gr. Styrkur til jarðræktar skal einkum veittur 
fátækari, dugandi mönnum, og ganga þeir, að öðru jöfnu, fyrir, sem hafa stofnað 
nýbýli í hreppnum. 

8. gr. 
Hreppsnefnd Bæjarhrepps hefur stjórn sjóðsins á hendi. Annast hún reiknings- 

hald sjóðsins, styrkveitingar og annað, er honum við kemur. Reikningar sjóðsins 
skulu endurskoðaðir af sýslunefnd Strandasýslu, ásamt hreppsreikningum Bæjar- 
hrepps. 

9. gr. 
Leita skal staðfestingar ríkisvaldsins á skipulagsskrá þessari. 

Ljótunnarstöðum, 10. júní 1944. 

Guðjón Guðmundsson. 

AUGLÝSING 

um breytingu á reglugerð fyrir bátabryggjuna og bátduppsátrið á Blönduósi, 

nr. 185 13. nóvember 1941. 

Öll gjöld samkvæmt 6. gr. reglugerðarinnar skulu innheimtast með 100% við- 
auka. 

Breyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. ágúst 1944. 

  Vilhjálmur Þór. in 
; Gunnl. E. Briem.



161 

AUGLÝSING 
um staðfestingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á samþykkt um breyting 

á lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 9 11. jan. 1934. 

Samkvæmt lögum nr. 1 3. jan. 1890, sbr. lög nr. 67 28. nóv. 1919, um lög- 
reglusamþykktir fyrir kaupstaðina, er hér með staðfest eftirrituð samþykkt um 
breyting á lögreglusamþykkt fyrir Akureyrarkaupstað: 

1. gr. 
6. gr. lögreglusamþykktarinnar orðist þannig: 
Á almannafæri má eigi kveikja í púðri, skoteldum eða sprengiefnum, og bera 

logandi blys, nema með leyfi lögreglustjóra. Nauðsynlegar sprengingar vegna 
mannvirkja má aðeins gera með sérstöku leyfi eða samþykki lögreglustjóra, og 
ber bæði verkstjóri og sá, sem verkið er unnið fyrir, ábyrgð á, að allrar varúðar 
sé gætt. Eigi má skjóta af byssum, skammbyssum, lyklabyssum, örvabogum eða 
öðrum skotvopnum á eða fyrir almannafæri og hvergi að óþörfu á kaupstaðar- 
lóðinni. Sömuleiðis er öll veiði með skotum og öll skot að óþörfu bönnuð í land- 
areign kaupstaðarins og innan takmarka hafnarinnar. Eggjataka í Hólmunum og 
annars staðar í landareign kaupstaðarins er bönnuð. 

- 2. gr. 
Samþykkt þessi öðlast þegar gildi. 

Þetta birtist hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 4. ágúst 1944. 

Einar Arnórsson. 
  

Ragnar Bjarkan. 

SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt nr. 41 11. apríl 1929, um sýsluvegasjóð Dalasýslu. 

2. gr. samþykktarinnar orðist þannig: 

Í Dalasýslu skulu vera þessir sýsluvegir: 

1. Hörðudalsvegur. Af þjóðveginum hjá Hörðudalsá fram hjá Tungu. 
2. Hálsbæjarvegur. Frá Snóksdalslæk að Bæjarbökkum. 
3. Vegurinn frá Tunguárbrú ofan Sauðafells að Fellsendalæk. 
4.. Kvennabrekkuvegur. Af þjóðveginum heim að Kvennabrekku. 
5. Haukadalsvegur. Frá Haukadalsbrú að Krossi. 
6. Lækjarskógsvegur. Af þjóðveginum hjá Þorbergsstöðum að Lækjarskógi. 
7. Laxárdalsvegur nyrðri. Frá þjóðveginum fyrir ofan Búðardal um Goddastaða- 

hlíð að Gillastaðarétt. 
8. Ljárskógavegur. Frá Hjarðarholti að Ljárskógum. 
9. Sjúkraskýlisvegur. Af þjóðveginum heim að læknisbústaðnum í Búðardal. 
0. Búðardalsvegur. Frá kaupfélaginu til sýslumannshússins. 
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11. Laugavegur. Frá þjóðveginum á Leysingjastaðamelum um Laugar að Sæl- 

ingsdal. 

19. Hvammsvegur. Af þjóðveginum hjá Skerðingsstöðum að Hvammi. 

13. Efribyggðarvegur. Af þjóðveginum hjá Hellu um Túngarð, Orrahól á þjóð- 

veginum hjá Kjarlaksstöðum. 

14. Dagverðarnesvegur. Af þjóðveginum við Fábeinsá að Dagverðarnesi. 

15. Hnúksvegur. Af þjóðveginum hjá Hnúki niður í Hnúksnes. 

16. Búðardalsvegur. Af þjóðveginum við Búðardalsá að Búðardal. 

17. Staðarhólsvegur. Af þjóðveginum hjá Kirkjuhvoli um Staðarhólsdal að 

Hvammsdal. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Dalasýslu hefur samið og samþykkt samkv. 

lögum nr. 102 1933 staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar i stað, og birtist 

til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 8. ágúst 1944. 

Vilhjálmur Þór. Sn 

Gunnl. E. Briem. 

SAMÞYKKT 

um breyting á samþykkt fyrir sýsluvegasjóð Mýrasýslu, nr. 137 7. júní 1943. 

Aftan við 18. tölulið 1. gr. samþykktarinnar bætist: 

14. liður: Glitstaðavegur: Frá Norðurárdalsbraut við Hreðavatnsskála að Svarta- 

gili og Glitstöðum. 

Samþykkt þessi, sem sýslunefnd Mýrasýslu hefur samið og samþykkt sam- 

kvæmt lögum nr. 102 19. júní 1983, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar 

í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 10. ágúst 1944. 
9 gon( yt10, 

Vilhjálmur Þór. 
Gunnl. E. Briem. 

GJALDSKRÁ 

fyrir notkun raforku í Borgarneskauptúni. 

1. gr. 

Verð á raforku um mæla skal vera eins og hér segir: 

a. Til ljósa í íbúðarhúsum: kr. 1.50 fyrir hverja kilówattstund. 

b. Til ljósa í verzlunarhúsum, skrifstofum, skólum, samkomuhúsum, vinnu- 

stofum og vinnustöðvum, sláturhúsum og öðrum húsum, sem ekki eru notuð 

til íbúðar: kr. 3.00 fyrir hverja kilówattstund. 

c. Til iðnaðar og götulýsingar: kr. 0.90 fyrir hverja kíilówattstund. 

d. Leiga fyrir kílówattmæla rafveitunnar skal vera kr. 2.00 fyrir hvern ársfjórðung. 

e. Verð á raforku til hleðslu á rafgevmum, ákveður hreppsnefnd fyrir hvert ár 

i senn, 
Hreppsnefnd hefur heimild til að lækka gjöld þessi um allt að 25%.
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2. gr. 122 
Gjöld fyrir raforku greiðist mánaðarlega um leið og lesið er á mæla. Sé gjald 10. ágúst 

fyrir raforku eða mæli ekki greitt innan 14 daga frá gjalddaga, má rjúfa samband 
við veitu hlutaðeigandi notanda, þó ekki fyrr en 3 dögum eftir að skrifleg tilkynn- 
ing þess efnis hefur verið birt á heimili hans. 

Gjöld til rafveitunnar má taka lögtaki. 

3. gr. 
Með gjaldskrá þessari er numin úr gildi gjaldskrá nr. 10 frá 23. janúar 1939, 

fyrir notkun raforku í Bargarneskauptúni. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 83 23. júní 1932, til 
þess að öðlast gildi 15. ágúst 1844 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. ágúst 1944. 

Björn Þórðarson. 

Gunnl. E. Briem. 

REGLUGERÐ 123 

um breyting á reglugerð fyrir Vestur-Húnavatnssýslu 12. ágúst 

um fjallskil o. fl., nr. 121 24. júlí 1940. 

1. gr. 
Við 2. málsgr. 13. gr. bætist: og 2 hryssur 4 vetra og eldri sem 3 hross önnur. 

9 ør 2. gr. 
Síðasti málsliður 2. málsgr. 47. gr. reglugerðarinnar orðist þannig: en fari 

slíkur kostnaður fram úr niðurjöfnuðu fjallskilagjaldi, skal sá hluti hans, sem 
umfram er, endurgreiddur fjallskilasjóði að hálfu af eiganda fjárins. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Vestur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna til þess að 
öðlast gildi þegar í stað og birtist til leiðbeiningar öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. ágúst 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
  

Gunnl. E. Briem. 

REGLUGERÐ 124 
. |. “ , , 21. ágúst 

um starfssvið lögreglustjórans í Keflavík. 

Lögreglustjórinn í Keflavík hefur á hendi hreppstjórastörf í Keflavíkurhreppi 
og fer um starf hans að þessu leyti samkvæmt lögum og reglugerðum um störf 
hreppstjóra. Þó eru laun fyrir hreppstjórastörf, samkv. 1. gr. laga nr. 85 frá 1938, 
innifalin í launum lögreglustjórans, samkv. 3. gr. laga nr. 16 frá 1934.
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2. gr. 

Lögreglustjórinn hefur á hendi innheimtu þeirra tolla og gjalda, sem tilfalla 

í Keflavíkurhreppi í ríkissjóð eða aðra sjóði, ef sýslumaður hefur annast inn- 

heiintu gjaldanna eða innheimta þeirra er falin lögreglustjóranum sérstaklega með 

lögum eða reglugerðum. 

Jafnframt skal hann vinna þau störf í sambandi við innheimtuna, sem lög eða 

önnur fyrirmæli ákveða. 
Til þessara starfa heyrir: 

á. Innheimta allra aðflutningsgjalda og útflutningsgjalda, leyfisgjalda, eftirlits- 

gjalda, og annarra opinberra gjalda af innfluttum og útfluttum vörum, og 

innheimta gjalda af“ innlendum framleiðsluvörum. 

Jafnframt þessu tollgæzla, eftirlit með ákvæðum x gjaldeyrislag sa og eftirlit 

með útflutningi vara, eftirlit með því, að öll lögboðin skilyrði séu fyrir hendi 

til innflutnings- og útflutningsvara og fyrirskipaðar skýrslugerðir og skýrslu- 

safnanir í sambandi við þetta. Enn fremur eftirlit með því, að atvinnurek- 

endur uppfylli lögboðin skilyrði fyrir því að mega stunda rekstur sinn. 

b. Innheimta allra skipakomugjalda af skipum, sem taka fyrstu höfn i umdæm- 

inu, og eftirlit með því, að öllum fyrirmælum um skipakomur og tollhafnir sé 

fylgt. Enn fremur innheimta annarra gjalda af skipum, sem til falla í um- 

dæminu, svo sem vitagjalds og skoðunargjalds af skipum, sem þeir lögskrá 

á, og slysatryggingargjalda. 

c. Innheimta stimpilgjalds og stimplun skjala og eftirlit með þeim i umdæminu, 

sem ráðuneytið kynni að leyfa stimplun skjala. 

d. Innheimta aukatekna ríkissjóðs í umdæminu fyrir önnur verk en þau, sem 

sýslumaður umdæmisins framkvæmir. 

c. Innheimta allra manntalsbókargjalda í umdæminu, einnig þeirra, sem ekki 

eiga að renna í ríkissjóð, enda undirbúi lögreglustjóri innheimtuna að öllu 

leyti með samning manntalsbókar. 

f. Innheimta allra annarra opinberra gjalda í umdæminu, sem lögreglustjórum 

ber að innheimta, svo og innheimta gjalda, sem í sérstökum lögum kann að 
vera falin lögreglustjórum í hreppum og ekki er áður getið. 

g. Innheimtur í umdæminu, sem aðrir gjaldheimtumenn ríkissjóðs fela lög- 

reglustjóranum. 
Fyrir gjöldum þessum skal lögreglustjóri gera ríkissjóði og öðrum hlutað- 

eigandi skil eftir þeim reglum, sem á hverjum tíma gilda um skil opinberra gjald- 

heimtumanna. 
Öll skil í ríkissjóð skulu gerð beint til ríkisféhirðis og skil á öðrum gjöldum 

til hlutaðeigandi aðila. 

3. gr. 

Lögreglustjórinn hefur á hendi fógetavald í Keflavíkurhreppi og fer um starf 

hans sem fógeta svo sem lög mæla fyrir 

4. gr. 

Lögreglustjórinn hefur á hendi lögreglustjórn í Keflavíkurhreppi. Þar til heyrir: 

Almenn löggæzla, umsjón með allsherjarreglu, umsjón með heilbrigðismálum, eftir- 

lit með Öryggi skipa, lögskráning sjómanna, firmaskráningar, útgáfa leyfisbréfa 

til atvinnureksturs, löggilding atvinnubóka, útgáfa vegabréfa, útgáfa meðlagsúr- 

skurða, útgáfa vottorða um uppruna vöru, útnefning mats- og skoðunarmanna 

utan réttar, svo og önnur hliðstæð störf, allt að því leyti, sem störf þessi hafa áður 

heyrt undir sýslumanninn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, svo og sams konar störf, er 

framvegis kunna að verða falin lögreglustjórum (sýslumönnum).
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5. gr. 124 
Lögreglustjórinn hefur dómsvald í lögreglumálum í Keflavíkurhreppi. Þar til 21. ágóst 

heyrir: Öll meðferð almennra lögreglumála, svo og rannsókn allra annarra opin- 
berra mála, þó þannig, að komi það í ljós við rannsókn máls, að hún gefi ótvírætt 
tilefni til höfðunar sakamáls, þá skal lögreglustjórinn víkja sæti og fá málið í 
hendur sýslumanninum í Gullbringu- og Kjósarsýslu. 

Auk þess fer hann með mál þau, er um ræðir í 1238. tölul., 3. málsgr., 5. gr. 
laga nr. 85 1936. 

6. gr. 
Lögreglustjóranum er skylt, ef hreppsnefnd óskar, að segna störfum hrepps- 

nefndaroddvita í Keflavíkurhreppi og fer um þau störf hans að lögum. Hann á 
sæti á fundum hreppsnefndar Keflavíkurhrepps og i nefndum hennar og hefur 
Þar óbundið málfrelsi og tillögurétt, en fer eigi með atkvæði, nema hann sé einnig 
kosinn hreppsnefndarmaður. Lögreglustjóri stjórnar hreppsnefndarfundum. 

1. gr. 
Dómsmálaráðuneytið getur löggilt lögreglustjórann sem fulltrúa sýslumanns- 

ins Í Gullbringu- og Kjósarsýslu til þess að framkvæma ýmis verk, sem lög nr. 79 
frá 1919 heimila að falin séu fulltrúum sýslumanna og bæjarfógeta. 

8. gr. 
Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 16 1934, til að öðlast 

gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneylinu, 21. ágúst 1944. 

Einar Arnórsson. 

Ra gnar Bjarkan. 

REGLUGERÐ 125 
21. ágúst 

um viðauka við reglugerð nr. 1 1938, um starfssvið lögreglustjórans 

í Bolungavík. 

1. gr. 
Aflan við 5. gr. reglugerðarinnar bætist: 
Auk þess fer hann með mál þau, er um ræðir í 1--3. tölul., 3. málsgr., 5. gr. 

laga nr. 85 1936. 

Reglugerð þessi er hér með sett samkvæmt lögum nr. 14 1934 til að öðlast 
gildi þegar í stað. 

Í dómsmálaráðuneylinu, 21. ágúst 1944. 

Einar Arnórsson. 

Ragnar Bjarkan.
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126 SAMPYKKT 
29. ågust 

um forkaupsrétt Siglufjadarkaupstadar å hafnarmannvirkjum og fleiru. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 22 23. juni 1932, um forkaupsrétt kaupstaða og 

kauptúna á hafnarmannvirkjum og fleiru, hefur bæjarstjórn Siglufjarðar gert eftir- 

farandi samþykkt: 

Siglufjarðarkaupstað er áskilinn forkaupsréttur á öllum útgerðarstöðvum með 

lóðarréttindum, frá bryggjum síldarverksmiðja ríkisins, suður að svo kölluðu An- 

leggi og á móts við það og suður að því, en það eru eftirtaldar útgerðarstöðvar: 

Hraðfrystihús og lóðarréttindi h/f Hrímnis (Þormóðsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Samvinnufélagsins „Jarlinn“ (Þormóðsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi dætra Óskars Halldórssonar (Ásgeirsreitur). 

Síldarstöð og lóðarrétlindi Ólafs Henrikssen (Hinriksreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Hinriks Thorarensen (Búðarreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Ólafs Ragnars (Ragnarsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Egils Ragnars (Hjaltareitur). 

Vélsmiðja Siglufjarðar, eign Magdalenu Olsen. 

Síldarstöð og lóðarréttindi dánarbús Halldórs Jónassonar (Halldórsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Edvins Jacobsen (Sæbyreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi dánarbús Ingvars Guðjónssonar (Kveldúlfsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Jóns Hjaltalíns (Hjaltalinsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Sameignarfélagsins „Ísafold“ (Friðleifsreitur). 

Hraðfrystihús Sameignarfélagsins „Ísafold“ (Friðleifsreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Alfons Jónssonar (Helgareitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Ole Tynes (Álalækjarreitur). 

Síldarstöð og lóðarréttindi h/f „Sunnu“ (Ólagata 4). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Óskars Halldórssonar (Snorragata 1). 

Síldarstöð og lóðarréttindi Skafta Stefánssonar (Snorragata 7). 

Sildarstöð og lóðarréttindi h/f „Njörður“ (Snorragata 9). 

Sildarstöð og lóðarréttindi Samvinnufélags Ísfirðinga (Snorragata 11). 

Sildarstöð og lóðarréttindi Ásgeirs Péturssonar h/f, ásamt fiskimjölsverksmiðju 

og hraðfrystihúsi með lóðarréttindum. 

Siglufjarðarkaupstað er enn fremur áskilinn forkaupréttur að lóðarréttindum 

þeim, með tilheyrandi mannvirkjum, sem hér segir: 

Norðurgata 21, eign Garðars Guðmundssonar. 

Norðurgata 23, eign Jóhanns G. Sigurjónssonar. 

Norðurgala 27 til 32, eign barna Guðmundar Hannessonar. 

Ránargata 2, Kambsreitur, eign Olíuverzlunar Íslands h/f. 

Þormóðsgata 1, eign Þormóðs Eyjólfssonar. 

Þormóðsgata 2 A, eign dånarhus Jónínu Jónasdóttur. 

Samþykkt þessi öðlast gildi 7. september 1944 og gildir í 5 ár frá þeim degi að 

telja. Birtist hún hér með til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðunytið, 29. ágúst 1944. 

Björn Þórðarson. 
Gunnl. E. Briem.



REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð fyrir Austur-Húnavatnssýslu, um fjallskil og fleira, 

frá 15. júlí 1941. 

Í IV. kafla, 11. gr. i stað orðanna „því upprekstrarfélagi“ komi: þeim hreppi. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Austur-Húnavatnssýslu hefur samið og sam- 
þykkt, staðfestist hér með samkvæmt 41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 31. maí 
1927, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. september 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Páll Pálmason. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Styrktarsjóð Margrétar Th. Bjarna- 
dóttur Rasmus“ til hjálpar bágstöddu, mállausu fólki á Íslandi, útgefin á venju- 
legan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 7. september 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Styrktarsjóð Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus. 

1. gr. 
Nafn sjóðsins er „Styrktarsjóður Margrétar Th. Bjarnadóttur Rasmus“ til 

hjálpar bágstöddu, mállausu fólki á Íslandi. 

2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður 26. maí 1944 af meðlimum kvennaklúbbsins Zonta í 

Reykjavík með 6500 krónum. 

3. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja bágstadda málleysingja að afloknu skólanám. 

4. gr. 
Fé sjóðsins skal ávaxta í banka eða sparisjóði eða með kaupum á bankavaxta- 

eða ríkisskuldabréfum. 

5. gr. 
Vextir og annað, er sjóðnum kann að áskotnaæt, skal leggjast við höfuðstól- 

inn, unz hann er orðinn að upphæð 10000 kr. Eftir það má verja % af ársvöxtum 
sjóðsins til styrktar áðurnefndum málleysingjum, en % skal leggja við höfuðstól- 
inn. Þegar sjóðurinn er orðinn að upphæð 20000 kr. má verja öllum ársvöxtum 
hans og öðrum tekjum eftir því, sem þurfa þykir, en höfuðstóllinn, 20000 kr., má 
ekki skerða. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 konur, er kvennaklúbburinn Zonta í Reykjavík kys 

úr sínum hópi á aðalfundi til eins árs í senn. Reikningar sjóðsins skulu árlega 
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endurskoðaðir af 2 konum, er kosnar skulu með sama hætti. Sjóðstjórnin veitir 

styrki og sér um ávöxtun á eignum sjóðsins. 

7. gr. 

Sjóðstjórnin skal halda gerðabók og færa í hana skipulagsskrá sjóðsins, 

fundarsamþykktir, styrkveitingar og annað, er varðar sjóðinn. Enn fremur skal 

stjórnin halda bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, og færa í hana árs- 

reikningana. 

8. gr. 

Reikningar sjóðsins skulu birtir árlega í Lögbirtingablaðinu. 

9. gr. 

Óski kvennaklúbburinn Zonta þess síðar að láta af stjórn sjóðsins, skal hann 

afhentur kennslumálaráðherra, er þá skipar stjórn hans, og skal þá jafnan a. m. k. 

ein kona eiga sæti í stjórninni. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar forseta á skipulagsskrá þessari. 

Reykjavík, 18. ágúst 1944. 

Í stjórn kvennaklúbbsins Zonta í Reykjavík. 

Ellen Hallgrímsson, Anna Friðriksson, Katrin Söebech, 

form. gjaldkeri. ritari. 

REGLUGERÐ 

um útvarpsrekstur ríkisins. 

Samkvæmt lögum nr. 68 28. desember 1934, um útvarpsrekstur ríkisins, svo og 

lögum um breytingu á þeim lögum, nr. 64 frá 31. desember 1939 og nr. 25 frá 28. 

febrúar 1943, er hér með sett eftirfarandi reglugerð: 

I. KAFLI 

Um skipulag og stjórn útvarps. 

1. gr. 

Ríkisstjórnin hefur einkarétt til að reka útvarp á Íslandi. Hún lætur reka 

útvarpsstöð í Reykjavík, og má auka orku hennar, eftir því sem þörf krefur. 

Ríkisstjórnin lætur reisa endurvarpsstöðvar annars staðar á landinu, eftir því sem 

ástæður krefjast. Um orkuaukningu Reykjavíkurstöðvarinnar og byggingu endur- 

varpsstöðva fer eftir ákvörðunum Alþingis í hvert sinn. 

Stöðvarnar og rekstur þeirra nefnist einu nafni: Ríkisútvarpið og ber undir 

menntamálaráðuneytið. 

2. gr. 

Fjárhagsáætlun um tekjur og gjöld Ríkisútvarpsins skal tekin sem sérstakur 

liður í fjárlög ríkisins á ári hverju. 

Tekjum Ríkisútvarpsins og þeirra starfsgreina, sem reknar verða á vegum 

þess, má eingöngu verja i þágu útvarpsrekstrar og útvarpsnota.
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3. gr. 129 
Menntamálaráðherra skipar útvarpsstjóra. Skal honum falið að annast allt, 21. des. 

sem lýtur að rekstri útvarpsins, skrifstofuhald, daglega umsjón og að hafa á hendi 
fjárreiður þess og reikningshald. 

Ráðherra ræður starfsmenn útvarpsins, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og 
útvarpsráðs. 

Laun starfsmanna Ríkisútvarpsins eru, þangað til launalög verða sett, ákveðin 
af menntamálaráðherra. Ráðningar- og skipunarbréf skulu undirrituð af útvarps- 
stjóra og send menntamálaráðuneytinu til staðfestingar. 

4. gr. 
Útvarpsráð skipa fimm menn, ásamt jafnmörgum varamönnum, kosnir hlut- 

fallskosningu á Alþingi, á fyrsta þingi eftir hverjar almennar kosningar. 
Menntamálaráðherra skipar formann úr flokki hinna kjörnu útvarpsráðs- 

manna. 

Menntamálaráðherra ákveður útvarpsráði þóknun fyrir störfin. 

II. KAFLI 

Um störf útvarpsráðs. 

5. gr. 
Utvarpsráð tekur ákvarðanir um það, hversu dagskrá skuli hagað í höfuð- 

efnum, og leggur fullnaðarsamþykki á dagskrá, áður en hún kemur til fram- 
kvæmda. Það setur reglur um fréttaflutning útvarpsins og aðrar þær reglur, er 
þurfa þykir, til gæzlu þess, að við útvarpið ríki skoðanafrelsi og fyllsta óhlut- 
drægni gagnvart öllum flokkum og stefnum í almennum málum, atvinnustofnun- 
um, félögum og einstökum mönnum. 

6. gr. 
Útvarpsráð kemur saman á fundi svó oft sem þurfa þykir og að jafnaði einu 

sinni í viku hverri. Teljast það reglulegir fundir útvarpsráðs. Formaður boðar 
fundi og stýrir þeim. Fundi skal boða með sólarhrings fyrirvara hið skemmsta, 
nema svo sérstaklega standi á, að nauðsyn beri til að kalla útvarpsráð saman með 

skemmri fyrirvara. Skylt er formanni ad kveðja til aukafundar, ef útvarpsstjóri 
eða tveir menn úr útvarpsráði æskja þess. 

Fundur er lögmætur, ef meiri hluti útvarpsráðsmanna er á fundi. 
Útvarpsstjóri á sæti á fundum útvarpsráðs og hefur þar málfrelsi og tillögu- 

rétt, en ekki atkvæðisrétt. Hann getur skotið ákvörðunum útvarpsráðs, þeim, er 
mjög varða fjárhag stofnunarinnar, undir úrskurð ráðuneytisins. 

Útvarpsráð velur sér ritara innan ráðsins. Ritari eða annar sá maður, sem 

bad er sérstaklega falið, færir í gerðabók ályktanir útvarpsráðs og annað það, er 

miklu þykir skipta, af því, sem fram fer á fundum. Skylt er að færa til bókar ágrein- 
ingsorð, eftir óskum einstakra útvarpsráðsmanna, svo og útvarpsstjóra. Nafna- 
kall skal hafa við atkvæðagreiðslur, ef einhver útvarpsráðsmanna eða útvarps- 

stjóri óskar þess. Skal þá ágreiningsefnið, svo og atkvæðagreiðslan, fært í gerða- 
bók. 

Gerðabók skal lesa í lok fundar eða í upphafi næsta fundar. Formaður og rit- 
ari gerðabókar undirskrifa gerðabókina, er hún hefur náð samþykki fundar. 

Nú fer útvarpsráðsmaður úr: bænum eða forfallast á annan hátt frá störfum 
útvarpsráði, og skal þá, ef fram kemur ósk um það, kveðja varamann til starfs 
útvarpsráði, meðan aðalmaður er frá slörfum. Forfallist formaður útvarpsráðs, 
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129 tilnefnir menntamálaráðherra mann innan ráðsins til þess að gegna störfum hans, 

21. des. á meðan á forföllum eða fjarvist stendur. 

7. gr. 

Útvarpsráð tekur, eigi síðar en 1. júlí ár hvert, höfuðákvarðanir um það, hversu 

dagskrá skuli hagað frá hausti til jafnlengdar næsta ár. Jafnframt gerir það til- 

lögur til útvarpsstjóra um kostnað við útvarpsefni. Fari kostnaðaráætlun útvarps- 

'áðs verulega fram úr áætlun fjárlaga, getur útvarpsstjóri krafizt þess, að leitað 

verði samþykkis ráðuneytisins um kostnaðinn, sbr. 6. gr. 

Útvarpsráð skiptir með sér verkum, eftir því sem henta þykir. Það getur falið 

nefndum, skipuðum útvarpsráðsmönnum og föstum aðstoðarmönnum útvarpsráðs, 

að hafa með höndum undirbúning sérstakra flokka útvarpsefnis. Tillögur og á- 

lyktanir nefnda skulu lagðar fyrir útvarpsráð í heild til samþykktar. 

Dagskrá skal á hverjum tíma samin í höfuðdráttum með að minnsta kosti 

fjögurra vikna fyrirvara. Fullnaðardagskrá skal gera fyrir hverja viku í senn, og 

skal hún gefin út eigi síðar en finmtudag hinn næsta á undan, en birt í útvarpinu 

föstudag næsta á undan. 

Nú fellur niður fundur útvarpsráðs vegna forfalla eða önnur atvik hindra, 

að fullnaðarákvarðanir um dagskrá verði teknar í tæka tíð, og ber þá skrifstofu- 

stjóra dagskrár eða fulltrúa hans að taka ákvarðanir samkvæmt því, er venjur 

og atvik liggja til. 

8. gr. 

Útvarpsráð setur, í samráði við útvarpssljóra, gjaldskrá fyrir flutning útvarps- 

efnis. Skrifstofustjóri útvarpsráðs eða fulltrúi hans ákveður greiðslur samkvæmt 

sjaldskránni, en skylt er honum að hafa samráð við útvarpsstjóra og formann 

útvarpsráðs, ef vafi getur leikið á um það, hversu ákveða skuli þóknun samkvæmt 

gjaldskránni. Sé um stærri greiðslur að ræða, vegna afbrigðilegrar dagskrár, stórra 

leikrita 0. s. frv., skulu ákvarðanir teknar á fundi útvarpsráðs. Áætlun um kostn- 

að við slíka dagskrárliði skal liggja fyrir til samþykktar, áður en þeir eru ákveðnir 

í dagskrá. Telji útvarpsstjóri, að um varhugaverð fordæmi sé að ræða eða frek- 

lega fjáreyðslu, getur hann samkvæmt 6. gr. skotið málságreiningi undir úrskurð 

ráðuneytis. 

9. gr. 

Nú forfallast maður, sem flytja á útvarpsefni, eða önnur ófyrirséð atvik raska 

framkvæmd dagskrár, og gerir þá útvarpsstjóri, í samráði við formann útvarps- 

ráðs eða skrifstofustjóra dagskrár, ef til þeirra næst, og að öðrum kosti á eigin 

hönd, nauðsynlegar ráðstafanir um framkvæmd dagskrárinnar. Beri slíkar trufl- 

anir að höndum með skyndilegum hætti og svo standi á, að þulur nái ekki til að 

hafa samráð við yfirmenn stofnunarinnar, er honum skylt að ráða fram úr, eftir 

því sem venjur og atvik liggja til. 

TI. KAFLI 

Um fréttaflutning og auglýsinga. 

10. gr. 

Fréttir þær, sem Ríkisútvarpið flytur af eigin hvötum og á eigin ábyrgð, mega 

ekki vera mengaðar neins konar ádeilum né hlutsömum umsögnum um einstakar 

stjórnmálastefnur, stjórnmálaflokka, stefnur í almennum málum, félagsheildir, at- 

vinnustofnanir eða einstaka menn.
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11. gr. 
Ekki mega í fréttum Ríkisútvarpsins felast neins konar auglýsingar né tilkynn- 

ingar aðrar en þær, sem varða sjálfar fréttirnar eða rekstur stofnunarinnar að öðru 
leyti. 

12. gr. 
Ekki mega í fréttum Ríkisútvarpsins felast ádeilur á útvarpið sjálft, enda hvorki 

lof né last um útvarpsstarfsemina né einstaka starfsmenn útvarpsins. 

13. gr. 
Við skráningu almennra frétta Ríkisútvarpsins skal þess ávallt sérstaklega sætt, 

að heimildir fyrir hverri fregn séu sem fyllstar og að þær séu óyggjandi, og skal 
heimilda jafnan getið á handriti. Ekki mega í fréttum útvarpsins vera tilgátur né 
ágizkanir um atburði eða staðreyndir, og skal fremur skjóta á frest að greina frá 
atburðum eða frétt jafnvel niður falla heldur en að eiga það á hættu, að fregn verði 
borin til baka. 

14. gr. 
Útvarpsstjóri semur nánari reglur um fréttaflutning útvarpsins, eftir því sem 

þörf krefur og reynsla bendir til, og leggur þær hverju sinni undir samþykki út- 
varpsráðs, samkvæmt 5. gr. 

15. gr. 
Nú er útvarpsstjóri í vafa um það, hversu með frétt skuli fara, samkvæmt gild- 

andi fyrirmælum í reglugerð og fréttareglum, og ber honum þá að skjóta vafaatrið- 
inu undir úrskurð útvarpsráðs. Úrskurður útvarpsráðs skoðast þá sem regla, unz 
önnur ákvörðun kynni að verða tekin. 

16. gr. 
Auglýsingar þær og tilkynningar, sem Ríkisútvarpið tekur til flutnings, skulu 

um efni og innihald hlíta þeim reglum, sem fyrir er mælt í 10. grein. Útvarpsstjóri 
semur reglur um flutning auglýsinga og leggur þær fyrir útvarpsráð til samþykktar. 
Um úrskurði í vafasömum atriðum fer eftir þeim reglum, sem 15. gr. mælir fyrir um. 

IV. KAFLI 

Um hagnýtingu útvarps. 

17. gr. 
Útvarpsviðtæki má ekki nota til viðtöku á öðru en útvarpsefni. Útvarpsnotandi, 

sem af tilviljun hlustar á aðrar þráðlausar talsendingar eða loftskeyti, má ekki flytja 
slíkar fregnir öðrum og heldur ekki hagnýta sér þær í fjárgróðaskyni á einn eða 
annan hátt. 

Óheimilt er útvarpsnotanda að hagnýta sér útvarpsefni til fjárgróða, t. d. með 
upptöku þess á hljómplötur (grammofón), með útgáfu á prenti eða með því að selja 
aðgang að útvarpsviðtæki sínu. - 

Útvarpsviðtæki telst í reglugerð þessari hvert það tæki, sem hagnýtt er til við- 
töku útvarpsefnis, þar með talið gjallarhorn, sem hagnýtt er með línu frá öðru 
heimili. 

18. gr. 
Heimilt er útvarpsnotanda að hagnýta sér útvarpið eftir vild með viðtækjum 

eða línum til fleiri gjallarhorna og heyrnartækja, en aðeins innan síns eigin heimilis 
og Í sumarbústöðum. Útvarpsheimili telst í reglugerð þessari: 

1. Fjölskylduheimili. 
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9. Heimili einstaks manns, sem hefur sérskilinn fjárhag og sjálfstæða atvinnu. 

3. Stofnun, hvers konar sem er, svo sem skóli, sjúkrahús, samkomuhús, atvinnu- 

stöð o. fl. - 
4. Bifreiðar allar. 

5. Skip öll. 
Nú er viðtæki notað með leiðslum til annarra heimila, og telst þá hvert heimili, 

sem þannig hagnýtir sér útvarpið, útvarpsnotandi. 

19. gr. 

Útvarpsnotandi er á hverjum tíma háður ákvæðum laga og reglugerða um eftir- 

lit með hagnýtingu raforku og útvarpsviðtækja. 

Eftirlitsmenn útvarpsins, landssímans og rafmagnsstjórnarinnar á hverjum 

stad skulu hafa óhindraðan aðgang til skráningar útvarpsviðtækja, eftirlits með 

slíkum tækjum og hlutum þeirra og allri hagnýtingu rafmagns í sambandi við út- 

'arpsviðtæki, og skal þeim heimilt að fara tálmunarlaust þessara erinda um lönd 

manna og hús, enda fari þeir ekki um híbýli manna á helgum dögum og ekki fyrir 

kl. 8 að morgni né eftir kl. 10 að kvöldi virka daga. 

V. KAFLI 

Um afnotagjald og innheimtu. 

Um gjaldskyldu útvarpsnotenda. 

20. gr. 
Til þess að standa straum af rekstri útvarpsins skal greiða til þess árlegt af- 

notagjald af hverju útvarpsviðtæki í landinu, sbr. 18. gr. Menntamálaráðherra 

ákveður afnotagjaldið um eitt ár í senn, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og 

útvarpsráðs. 

21. gr. 

Óheimilt er hverjum manni að hagnýta sér útvarp ríkisins, nema viðtæki hans 

hafi verið skráð og tilkynnt í skrifstofu Ríkisútvarpsins. Hvert það viðtæki, sem er 

hagnýtt, án þess að hafa verið skráð og tilkynnt í skrifstofu Ríkisútvarpsins, skal 

upptækt vera, og rennur andvirðið til Ríkisútvarpsins. Heimilt er útvarpsstjóra að 

veita undanþágu frá þessu, ef maður sá, er hlut á að máli, greiðir fullt afnotagjald 

fyrir þann tíma, sem hann hefur hagnýtt sér útvarp ríkisins. 

Skýrslugerð Viðtækjaverzlunar ríkisins og umboðsmanna hennar telst nægi- 

leg tilkynning um þau viðtæki, er verzlunin selur. Viðtæki, sem keypt er af öðrum 

en Viðtækjaverzluninni eða umboðsmönnum hennar, ber að tilkynna samstundis 

til skrifstofu Ríkisútvarpsins. 

gr. 

Útvarpsnotandi, sem selur eða lætur á annan hátt af hendi viðtæki sitt til 

annars manns, Skal samstundis tilkynna það Ríkisútvarpinu eða innheimtumönn- 

um þess og greina fullt nafn og heimilisfang viðtakanda. 

23. gr. 

Nú hefur útvarpsnotandi bústaðaskipti, og skal hann þá samstundis tilkynna 

það skrifstofu Ríkisútvarpsins eða innheimtumönnum afnotagjalda. 

24. gr. 

Gjalddagi afnotagjalds fyrir útvarp er 1. apríl.
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Um innheimtuskipulag og innheimtugögn. 

25. gr. 
Í Reykjavík annast innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins innheimtu afnota- 

gjalda. Utan Reykjavíkur er póststofum og póstafgreiðslum landsins falið að inn- 
kalla gjöldin, samkvæmt ákvæðum í reglugerð þessari og nánari fyrirmælum 
útvarpsstjóra. Heimilt er þó að fela innheimtuna öðrum, ef ástæða þykir til og 
nauðsyn krefur, að áliti útvarpsstjóra. 

26. gr. 
Fyrir 15. marz ár hvert sendir innheimtuskrifstofa Ríkisútvarpsins póststof- 

um, póstafgreiðslum og öðrum innheimtumönnum gögn þau, er varða innheimta 
afnotagjalda í umdæmi þeirra. Meðal innheimtugagna skulu vera: 

1. Innheimtuskrá í tveimur eintökum yfir alla gjaldskylda útvarpsnotendur í 
póstumdæminu. 

2. Kvittun fyrir afnotagjaldinu í tölumerktum reitum L—III. Á eyðublaðið skal 
prentað: 

a. Nafn og heimilisfang gjaldanda. 
b. Fjárhæð gjaldsins, gjaldár og gjalddagi. 
c. Útdráttur úr reglum um hagnýtingu og almenn not útvarpsins, sem varða 

innheimtuna. 

d. Aðrar helztu leiðbeiningar fyrir útvarpsnotendur. 
-8. Skýrsluform yfir innheimt afnotagjöld fyrir hvern mánuð. 
4. Önnur gögn, sem til greina kunna að koma. 

Um innheimtu og skil pósthúsa. 

27. gr. 
Hverjum útvarpsnotanda utan Reykjavíkur ber að greiða afnotagjald á póst- 

stofu eða póstafgreiðslu þess póstumdæmis, þar sem hann er búsettur, enda hafi 
innheimtan ekki verið falin öðrum í póstumdæminu. 

Þegar greiðsla fer fram, fær gjaldandi afhentan eyðublaðshluta IIL, sbr. 26. 
gr. 2. tölul., með áritaðri kvittun innheimtumanns. 

28. gr. 
Póststofur og póstafgreiðslur færa innheimt afnotagjöld jafnharðan og þau 

innheimtast á skrá yfir innheimt afnotagjöld, eyðublað nr. 5. Jafnframt kvitta þær 
fyrir gjaldinu á báðum eintökum innheimtuskrár póstumdæmisins, eyðublað nr. 3. 

lok hvers mánaðar senda póststofur og póstafgreiðslur landsins póstmála- 
skrifstofunni í Reykjavík skrá um innheimt afnotagjöld í mánuðinum, eyðublað 
nr. 5, og færa hinar innheimtu upphæðir póstsjóði til tekna í reikningum sinum 
og senda greiðslur, samkvæmt nánari fyrirmælum póststjórnarinnar. — Skránni 
skal fylgja eyðublaðshluti IL. af kvittun fyrir innheimt afnotagjöld. -— Eyðublaðs- 
hluta I. heldur innheimtumaðurinn ettir í skjölum sínum. 

Heimilt er póststofum og póstafgreiðslum að leita aðstoðar bréfhirðinga við 
innheimtuna, ef þeim, vegna fjarlægðar eða örðugra samgangna, þykir það henta. 
Fer um þá innheimtu eftir samkomulagi milli innheimtumanns og bréfhirðingar- 
manns, enda er hún framkvæmd á ábyrgð póstmeistara eða póstafgreiðslumanns. 

29. gr. 
Póstmálaskrifstofan í Reykjavík tekur mánaðarlega saman yfirlit um innsendar 

innheimtuskrár pósthúsa og færir á skrá, eyðublað nr. 6. — Síðan greiðir hún 
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129 skrifstofu Ríkisútvarpsins hinar innheimtu upphæðir, samkvæmt innheimtuskýrsl- 

21. des. um hvers mánaðar, og fær kvittun fyrir. 

30. gr. 
Póststofur og póstafgreiðslur færa í athugasemdadálk á báðum eintökum inn- 

heimtuskrár allar breytingar, sem verða á heimilisfangi útvarpsnotanda, útvarps- 

notum þeirra og gjaldskyldu, samkvæmt ákvæðum í reglugerð þessari. — Breyt- 

ingar þessar og athugasemdir skal færa jafnskjótt og þær koma fram. 

31. gr. 
Póststofur og póstafgreiðslur skulu hafa gert fullnaðarskil innheimtunnar, 

samkvæmt 28. gr., eigi síðar en 15. nóvember ár hvert. 

Jafnframt ber þeim að senda til innheimtuskrifstofu Ríkisútvarpsins í Reykja- 

vik eigi síðar en 15. nóvember annað eintak innheimtuskrárinnar með árituðu 

greiðsluvottorði, leiðréttingum og athugasemdum, sbr. 30. gr. 

Öll skjöl og verðmæti varðandi innheimtuna skal senda i ábyrgðarpósti. 

Menntamálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum  útvarpsstjóra, inn- 

heimtumönnum afnotagjalda þóknun fyrir innheimtustörfin. 

Um ráðstafanir vegna vanskila. 

32. gr. 

Nú er afnotagjald af útvarpi ekki greitt innan mánaðar frá því er það fellur 

í gjalddaga, og er þá heimilt að taka það lögtaki lögum samkvæmt. 

33. gr. 

Heimilt er útvarpsstjóra, hvenær sem er, eftir Í. maí, að gera ráðstafanir til 

þess að láta taka úr notkun og setja undir innsigli Ríkisútvarpsins viðtæki þeirra 

útvarpsnotenda, sem ekki hafa greitt afnotagjöld sín fyrir þann tíma. Er þá út- 

varpsnotanda óheimilt að rjúfa innsiglið og taka viðtækið eða önnur viðtæki í 

notkun, nema leyfi Ríkisútvarpsins eða umboðsmanns þess komi til. 

Mönnum þeim, sem eru í þjónustu Ríkisútvarpsins þessara erinda, skal heim- 

ilt að fara tálmunarlaust um lönd manna og hús, enda fari þeir ekki um híbýli 

manna á helgum dögum og ekki fyrir kl. 8 að morgni né eftir kl. 10 að kvöldi virka 

daga. 
Nú greiðast afnotagjöld ekki á tilskildum tíma og óhjákvæmilegt reynist að 

leggja í sérstakan kostnað vegna innheimtu þeirra, og getur þá útvarpsstjóri, að 

fengnu samþykki menntamálaráðuneytisins, ákveðið, að dráttarvextir skuli falla 

á hin óinnheimtu gjöld, samkvæmt þeim reglum, er gilda um skattheimtu ríkis- 

sjóðs. 

Nú innheimtast afnotagjöld ekki, þrátt fyrir framangreindar ráðstafanir, og 

snýr Ríkisútvarpið sér þá til fógeta með beiðni um innheimtu gjaldanna með 

lögtaki. 

Um innsiglun viðtækja. 

34. gr. 

Þegar útvarpsstjóra þykir ástæða til, gefur hann út umboð til póstmeistara, 

póstafgreiðslumanna og annarra innheimtumanna til þess að taka úr notkun og 

setja undir innsigli viðtæki þeirra manna, sem ekki greiða afnotagjöld sín á til- 

skildum tíma, sbr. 33. gr. 
Jafnframt setur hann nánari fyrirmæli um það, eftir því sem hann telur þurfa, 

hvenær innsiglun skuli koma til framkvæmda í hverju póstumdæmi.
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35. gr. 
Nú er ákveðið að innsigla viðtæki, og skal þá eiganda tækisins tilkynnt það 

með viku fyrirvara hið skemmsta. Greiði hann ekki gjaldið á þeim tíma, skal tæki 
hans tekið úr notkun og innsiglað, sbr. 34. gr. 

Nú greiðir útvarpsnotandi gjald sitt, eftir að viðtæki hans hefur verið inn- 
siglað, og skal þá, svo fljótt sem við verður komið, taka viðtækið undan innsigli 
og setja það aftur í notkun. 

Nú falla niður útvarpsnot vegna innsiglunar viðtækis af framangreindum 
ástæðum, og er þá útvarpsnotandi eigi að síður gjaldskyldur þann tíma, sem tæki 
hans hefur verið undir innsigli vegna vanskila frá hans hendi. 

Rjúfi útvarpsnotandi innsigli Ríkisútvar psins, varðar það refsingu samkvæmt 
refsiákvæðum laga um útvarpsrekstur ríkisins nr. 68 28. des. 1934, nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Um uppsögn útvarpsnota og niðurfall afnotagjalds. 

36. gr. 
Hver sá, sem er eigandi viðtækis 1. janúar og hefur eigi sagt upp útvarps- 

notum fyrir þann tíma, telst útvarpsnotandi og er gjaldskyldur, enda falli ekki 
niður útvarpsnot hans og gjaldskylda af ástæðum þeim, sem greinir í 37., 39. og 
41. gr. 

37. gr. 
Nú óskar útvarpsnotandi að hætta útvarpsnotum á árinu, og skal hann þá til- 

kynna það skriflega skrifstofu Ríkisútvarpsins eða innheimtumönnum afnota- 
gjalda eigi síðar en 15. júní og uppsögnin þá bundin við byrjun júlímánaðar, — 
eða fyrir 15. desember, og er uppsögnin þá bundin við áramót. 

Óheimilt er útvarpsnotanda að hefja útvarpsnot af nýju, fyrr en sex mánuðir 
eru liðnir frá því, er hann sagði upp útvarpsnotum. 

Innheimtuskrifstofa Ríkisútv arpsins eða umboðsmaður hennar gerir þær ráð- 
stafanir, er þurfa þykir, um innsiglun viðtækja þeirra manna, sem sagt hafa upp 
útvarpsnotum. Fer þá um viðurlög við því að rjúfa innsigli samkvæmt því, er 
greinir Í 35. gr. 

38. gr. 
Nú bilar viðtæki útvarpsnotanda og verður ónothæft, þrátt fyrir tilraunir til 

viðgerðar, og fellur þá niður gjaldskylda útvarpsnotandans, enda leggi hann fram 
vottorð löggilts viðgerðarmanns útvarpsviðtækja eða annað það vottorð, sem út- 
'arpsstjóri metur gilt, um það, hvenær viðtæki hans hafi orðið ónothæft og sannan- 
lega alveg ónýtt. 

39. gr. 
Nú selur útvarpsnotandi viðtæki sitt, og fellur þá niður gjaldskylda hans frá 

söludegi, enda greini hann nafn og heimilisfang kaupanda og leggi fram yfirlýs- 
ingu hans um það, að hann hafi gerzt eigandi að tækinu og teljist útvarpsnotandi 
frá þeim tíma. — Vanræki útvarpsnotandi að tilkynna sölu viðtækis síns og 
hverjum það er selt, ber hann ábyrgð á afnotagjaldi hins selda viðtækis. 

40. gr. 
Nú kaupir maður gjallarhorn og hagnýtir sér útvarpið með leiðslu frá við- 

tæki útvarpsnotanda á öðru heimili, og telst hann þá útvarpsnotandi, enda er hann 
háður öllum skyldum útvarpsnotenda samkvæmt reglugerð þessari. 

Útvarpsnotandi, sem þannig hagnytir sér útvarp, er háður afleiðingum út- 
/arpstruflana, sem eigandi sjálfs viðtækisins kann að verða fyrir, meðal annars 
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129 vegna bilana viðtækisins. Hann er og háður afleiðingum af vanskilum tækiseig- 

21. des. anda eins og tækiseigandinn sjálfur. 

41. gr. 

Nú fyrirmunast útvarpsnotanda, sem um ræðir í 40. gr, útvarpsnot af þeim 

ástæðum, er greinir í 37., 38. og 39. grein, og fellur þá niður gjaldskylda hans 

jafnsnemma og gjaldskylda eiganda þess viðtækis, er hann tengir við. — Enn 

fremur fellur niður gjaldskylda hans, ef honum fyrirmunast úlvarpsnot vegna 

bústaðaskipta hans sjálfs eða viðtækiseiganda. Telst niðurfall gjaldskyldunnar frá 

þeim degi, er bústaðaskiptin urðu. 

42. gr. . 
Nú deyr útvarpsnotandi, og fer þá um greiðslu afnotagjalds hans eins og um 

önnur lögskil dánarbúsins. 

43. gr. 

Heimilt er útvarpsstjóra að fela póstmeisturum, póstafgreiðslumönnum og 

öðrum innheimtumönnum afnotagjalda að útskurða um gjaldskyldu útvarpsnot- 

enda og miðurfall afnotagjalds samkvæmt því, sem fyrir er mælt í reglugerð 

þessari. 
Ef innheimtumaður er í vafa um, hversu skera skuli úr atriðum varðandi inn- 

heimtuna, leitar hann úrskurðar útvarpsstjóra. 

Um undanþágu. 

44. gr. 
Ráðherra er heimilt, að fengnum tillögum útvarpsstjóra, að undanþiggja frá 

afnotagjaldi af útvarpi fátæka, blinda menn, eftir nánari ákvæðum í reglugerð 

þessari. 

45. gr. 

Undanþágu samkvæmt 44. gr. geta orðið aðnjótandi þeir blindir menn, er 

fyrir sakir umkomuleysis og fátæktar eru á opinberu framfæri eða svo eignalausir 

sjálfir eða á framfæri manna, sem eru svo eignalitlir, að þeir teljast ekki færir um 

að greiða afnotagjald af útvarpi. 

46. gr. 
Meðan Blindravinafélag Íslands starfar, sendast því umsóknir blindra manna, 

samkvæmt 45. gr. Umsóknum fylgi vottorð sóknarprests og hreppsnefndaroddvita 

eða fátækrafulltrúa um efnahagsástæður og heimilishætti hinna blindu manna, 

einnig skattaframtal húsráðanda. Stjórn Blindravinafélagsins gerir síðan tillögur 

sinar til skrifstofu útvarpsstjóra. Fallist útvarpsstjóri ekki á tillögur nefndarinnar, 

gefur hann stjórn Blindravinafélagsins kost á að ræða við sig um ágreininginn, áður 

en slíkar tillögur eru endanlega afgreiddar til úrskurðar. 

47. gr. 
Nú úrskurðar ráðherra, að fátækur, blindur maður skuli undanþeginn afnota- 

gjaldi af útvarpi, og lætur skrifstofa Ríkisútvarpsins þá taka þann mann af skrá 
yfir gjaldskylda útvarpsnotendur og færa á sérstaka skrá. 

Skrifstofa Ríkisútvarpsins sendir innheimtumönnum afnotagjalda og trúnaðar- 

mönnum sínum ár hvert skrá um þá menn, sem njóta undanþágunnar í póstum- 

dæmi þeirra, og felur þeim eftirlit með því, að viðtækin séu hagnýtt samkvæmt 

ákvæðum þessarar reglugerðar og misnotkanir eigi sér ekki stað í skjóli þessara
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hlunninda. Útvarpsstjóri setur í bréfi nánari reglur um, hvernig því eftirliti skuli 
hagað. 

V. KAFLI 

Um viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju. 

48. gr. 
Meðan hagkvæmt þykir og nauðsynlegt vegna útvarpsreksturs og hagfelldra 

útvarpsnota í landinu, lætur Ríkisútvarpið reka viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, 
ásamt nauðsynlegum útbúum þeirra. Verkstofur þessar annast hvers konar viðgerðir 
viðtækja og hljóðmagnara, breytingar viðtækja og nýsmíði, fræðilegt og verklegt 
uppeldi starfsmanna Ríkisútvarpsins, almenna fræðslu um hagnýtingu og viðgerðir 
tækja og viðgerðaferðir, eftir því sem við verður komið. 

v 

49. gr. 
Ráðherra skipar forstöðumann vidgerdarstofu og vidtækjasmidju, að fengnum 

tillögum útvarpsstjóra og verkfræðings. Um ráðningu og starfskjör annarra starfs- 
manna, svo og nema Í viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, skal fara eftir þeim regl- 
um, sem almennt gilda á hverjum tíma um svipaðar verkstofur ríkisstofnana. 

50. gr. 
Fjárhagsáætlanir um tekjur og gjöld viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju skulu 

teknar sem sérstakir liðir í fjárlög ríkisins á ári hverju, sbr. 2. gr. 

öl. gr. 
Ríkisútvarpið sér viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju fyrir starfsfé og tekur á 

sig halla, sem verða kann á rekstrinum. 

Allur hagnaður, sem verða kann á rekstrinum, rennur til Ríkisútvarpsins, sam- 
kvæmt 2. gr. 

52. gr. 
Skylt er viðgerðarstofunni, svo og öllum þeim, sem öðlast hafa leyfi til þess 

að stunda viðgerðir og breytingar útvarpsviðtækja, að senda skrifstofu Ríkisút- 
varpsins mánaðarlega skrá um slíkar viðgerðir og breytingar, þar sem greint sé 
fullt nafn og heimilsfang eiganda, tegund og verksmiðjunúmer viðtækis og hve- 
nær viðtækið er tekið til viðgerðar. 

53. gr. 
Útvarpsstjóri setur, með ráði verkfræðings, nánari reglur, samkvæmt 48. gr., 

um rekstur viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju, eftir því sem ástæða þykir til. 

VII. KAFLI 

Um einkasölu á útvarpsviðtækjum. 

54. gr. 
Ríkisstjórnin lætur, í sambandi við útvarpsrekstur ríkisins, reka einkasölu á 

viðtækjum fyrir útvarp, hlutum slíkra tækja og öðrum hlutum varðandi rekstur 
útvarps, sbr. 55. gr., og eftir því sem nánar er ákveðið í reglugerð þessari. 
— Einkasala þessi nefnist: „Viðtækjaverzlun ríkisins“. 

rr 
55. gr. 

Engum nema Viðtækjaverzlun ríkisins er heimilt að flytja hingað til lands 
frá útlöndum, né verzla með neina af eftirtöldum vörutegundum: 
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129 Hvers konar loftskeytaviðtæki og útvarpsviðtæki, hvort heldur er fyrir hljóð- 

21. des. varp, myndavarp eða sjónvarp eða hluta til þeirra, svo sem magnaralampa, af- 

riðilslampa, þétta, spólur, spenna, viðnám, rafgeyma, rafhlöður, gjallarhorn, 

heyrnartæki, útvarpstaugar, vira eða einangrara o. þvl., út /arpsgrammófóna og 

hluta til þeirra, svo sem rafmagnshljóðdósir, grammófónhreyfla o. s. frv. 

Magnara fyrir hátíðnisveiflur og hljóðsveiflur, svo og hluta þeirra. 

Hleðslutæki og afriðla, sem eru gerðir fyrir útvarpsrafgeyma. 

Mælitæki, sem eru sérstaklega ætluð til mælinga útvarpsviðtækja, eða starf- 

rækslu útvarps að öðru leyti. 
Hljóðneima, hljóðritunartæki og hvers konar önnur tæki, sem eru sérstaklega 

ætluð fyrir starfrækslu útvarps. 
Útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar og hluta þeirra. 

Undanþegnar einkasölu þessari eru loftskeytastöðvar (þ. á m. radíóðvitar) og 

dýptarmælar. Landssímanum er heimilt að flytja inn loftskeytatæki og önnur 

slík tæki af framangreindum vöruflokkum, sem hann þarfnast beinlínis vegna 

starfrækslu sinnar, enda séu slík viðtæki aðeins notuð í afgreiðslustofum lands- 

símans og i þágu starfrækslu hans. 
Nú óskar útvarpsnotandi að selja viðtæki sitt, og er honum þá heimilt að selja 

það hverjum sem er, sbr. þó 39. gr., enda hafi hann notað viðtækið um eitt ár hið 

skemmsta. Óski hann að selja viðtækið fyrr, ber honum að leita til þess samþykkis 

Ríkisútvarpsins. 

Óheimilt er að selja notuð viðtæki í atvinnuskyni fyrir aðra eða verzla með 

þau, eða annað það, er að ofan greinir, nema hafa hlotið til þess skriflega heimild 

Ríkisútvarpsins. 

56. gr. 

Menntamálaráðherra ræður framkvæmdarstjóra einkasölunnar og ákveður 

laun hans, að fengnum tillögum útvarpsstjóra. Ráðherra ræður og aðra starfsmenn 

einkasölunnar og ákveður laun þeirra, að fengnum tillögum útvarpsstjóra og fram- 

kvæmdarstjóra. 

57. gr. 

Framkvæmdarstjórinn sér um daglegan rekstur einkasölunnar, samkvæmt því 

sem nánar er ákveðið í reglugerð þessari. Hann hefur á hendi fjárreiður hennar og 

reikningshald. Reikningsár einkasölunnar er hið sama og reikningsár ríkisins. 

byrjun hvers reikningsárs, svo fljótt sem við verður komið, sendir fram- 

kvæmdarstjóri glögg reikningsskil fyrir undanfarið starfsár til menntamálaráðu- 

neytisins og til skrifstofu útvarpsstjóra. 

58. gr. 

Reikningar einkasölunnar skulu endurskoðaðir af endurskoðendum ríkissjóðs. 

59. gr. 
Ríkissjóður leggur fram nauðsynlegt rekstrarfé til einkasölunnar. 
Allur verzlunarhagnaður af einkasölunni rennur til framkvæmdasjóðs Ríkis- 

útvarpsins, sbr. 65. gr. 

60. gr. 
Zinkasalan gerir samninga við menn eða félög úti um land, eins marga og 

þörf krefur, um að hafa á hendi sölu viðtækja, ásamt uppsetningu viðtækja, gegn 
sanngjarnri greiðslu, eftir nánari ákvæðum í samningi. Hún skal kosta fyllsta kapps 
um að tryggja með samningi örugg skil af hálfu útsölumanna. Þóknun útsölu- 
manna skal vera tiltekinn hundraðshluti af útsöluverði tækis eða tækishluta, eftir 
nánari ákvæðum í samningi. Einkasölunni er heimilt að veita útsölumönnum, ef
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nægar tryggingar eru fyrir hendi, sérstakan gjaldfrest á viðtækjum, sem eru seld 
afborgunarsölu. 

61. gr. 
Heimilt er hverjum landsmanni að panta hjá einkasölunni hvaða viðtæki. sem 

fáanlegt er á heimsmarkaðinum, og útvegar hún það, þegar engir sérstakir örðug- 
leikar eru fyrir hendi. 

62. gr. 
Viðtækjaverzlun ríkisins og umboðsmenn hennar úti um land færa nákvæma 

skýrslu um seld viðtæki og nýja útvarpsnotendur, og skal í skýrslunni tilgreint 
það, er hér segir: 

Hlaupandi númer seldra viðtækja. 
Söludagur viðtækis. 
Nafn kaupanda. 
Atvinna kaupanda. 

5. Heimilisfang kaupanda, nákvæmlega tilgreint. 
Hvort kaupandi er nýr útvarpsnotandi. 
Hvort kaupandi hefur áður verið útvarpsnotandi. 

8. Hvort eldra viðtæki hans er tekið úr notkun og ónýtt. 
9. Hvort því er skilað eða það selt, og ef svo er: 

10. Hver er hinn nýi eigandi viðtækisins. 
Skýrslur um seld viðtæki skulu sendar í ábyrgðarpósti þegar við lok hvers 

mánaðar til skrifstofu Ríkisútvarpsins i Reykjavík. Sé ekkert selt í mánuðinum, 
sendist skýrsluformið eigi að síður útfyllt og undirritað. 

Útvarpsstjóri lætur prenta skýrsluform samkvæmt fyrirmælum þessum og 
hefur umsjón með, að ávallt séu nægar birgðir af skýrsluformum á hverjum út- 
sölustað, 

Útvarpsstjóra er heimilt að fela póstafgreiðslumönnum að fylgjast með þess- 
ari skýrslugerð útsölumanna Viðtækjaverzlunarinnar vegna innheimtu afnota- 
gjalda. 

Vs
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Útvarpsstjóri heldur fundi eigi sjalla en einu sinni í mánuði hverjum, þar 

sem til eru kvaddir verkfræðingur útvarpsins, framkvæmdastjóri Viðtækjaverzlun- 

arinnar og forstöðumaður viðgerðarstofu og viðtækjasmiðju. 
Á fundi þessum skal ræða samstarf viðkomandi stofnana og aðkallandi mál í 

rekstri þeirra, til tryggingar hagfelldum útvarpsrekstri og útvarpsnotum í landinn. 
Fundargerðir skulu færðar í gerðabók útvarpsstjóra. 

64. gr. 
Útvarpsstjóri selur, í samráði við þá aðila, er greinir í 63. gr., reglur, eftir því 

sem nauðsynlegt þykir, varðandi samstarf og einstök atriði í rekstrinum. 

VIII. KAFLI 

Um framkvæmdasjóð. 

65. gr . gr. 
Heimilt er útvarpsstjóra, að fengnu samþykki menntamålarådherra, að leggja 

í sérstakan sjóð tekjuafgang, sem verða kann á rekstri Ríkisútvarpsins og starfs- 
deilda þess, sbr. 2. gr. og 59. gr. 
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66. gr. . 

Sjóður þessi nefnist Framkvæmdasjóður Ríkisútvarpsins, og skal fé hans varið 

til þess að standa straum af verklegum framkvæmdum stofnunarinnar til bættra 

húsakynna, vélakaupa og annarrar verklegrar útfærslu í rekstri stofnunarinnar. 

67. gr. 

Fé úr framkvæmdasjóði má aðeins verja samkvæmt því, er greinir i 66. gr., 

enda liggi fyrir hverju sinni heimild menntamálaráðuneytisins. — Þó getur ráð- 

herra mælt svo fyrir, að fé sjóðsins megi verja til rekstrar Ríkisútvarpsins, ef aðrar 

tekjur þess hrökkva ekki til. 

IX. KAFLI 

68. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 50—-500 kr., nema þyngri refs- 

ing liggi við að lögum. Þó skulu brot gegn 55. gr. varða sektum frá 200—-2000 kr. 

Hvert það viðtæki eða hluti tækis, sem ólöglega er flutt inn í landið eða 

ætlað til sölu á óleyfilegan hátt, skal upptækt vera, og rennur andvirði þess i 

ríkissjóð. 
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið með sem almenn lög- 

reglumál. 

Með reglugerð þessari er úr gildi felld: Reglugerð nr. 10, dagsett 24. jan. 1936, 

um útvarpsrekstur ríkisins, og viðaukar við þá reglugerð, dagsettir 4. marz 1937 

og 22. marz 1944. 

Menntamálaráðuneytið, 21. desember 1944. 

Brynjólfur Bjarnason. 

B irgir Thorlaci us. 

REGLUGERÐ 

um holræsi í Patrekshreppi. 

1. gr. 

Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, 

eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, 

er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn 

kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af hús- 

um og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsið. 

2. gr. 

Öll framkvæmdastörf, sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem viðhald, 

endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast maður, sem hreppsnefnd felur það, 

undir yfirumsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að leggja ræsi i aðalræsi, nema 

að fengnu leyfi þessara aðila og er mönnum skylt að hlýða í öllu fyrirmælum 

þeirra um gerð og legu ræsis og annað þess háttar, er máli skiptir í sambandi 

við það. 

3. gr. 

Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að standast 

þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar
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sem holræsi er lagt í, að greiða holræsagjald til hreppsins, kr. 25.00 árlega, af hverju 
húsi og auk þess gjald, sem miðast við fasteignamat húsanna, sem hér segir: 

Af fyrstu kr. 5000.00 greiðist ........00. 00. ð %o 
Af næstu kr. 5000.00 greiðist .......0...00.0.0. 3 — 
Af því, sem þar er fram yfir, greiðist ................ 1,5— 

Gjöld þessi getur hreppsnefndin hækkað eða lækkað eftir ástæðum um allt ad 
25%. 

4. gr. 
Húseigendum ber að greiða holræsagjaldið og bera þeir einir ábyrgð á greiðslu 

þess. Holræsagjaldið má taka lögtaki og er það tryggt með lögveði í eigninni í næstu 
2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar- 
veði. — Gjalddagi holræsagjaldsins er 15. júlí ár hvert. 

5. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum, allt að kr. 200.00, nema þyngri refs- 

ing liggi við samkvæmt lögum. — Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal 
farið sem almenn lögreglumál. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, til 
að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 
máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 16. september 1944. 

Björn Þórðarson. a 

Gunnl. E. Briem. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Halldóru Snorra- 
dóttur“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 18. sept. 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRA 

fyrir Minningarsjóð Halldóru Snorradóttur. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Halldóru Snorradóttur, og er stofnaður til 

minningar um hana, en hún var fædd 10. febr. 1841 að Arnarholti í Biskupstungum, 
þar sem hún ólst upp í föðurgarði, og bjó síðan þar til eiginmaður hennar féll frá. 
Hún andaðist að Höfða 12. nóvember 1932 á heimili sonar síns, Víglundar bónda 
Helgasonar, þá blind orðin fyrir mörgum árum. 

9 gr 2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 3050 — þrjú þúsund og fimmtíu — krónur frá samtíðar- 

mönnum og ættingjum Halldóru, sem gefa það til minningar um hina látnu konu. 
Tekjur sjóðsins eru, auk tilfallandi vaxta árlega, gjafir og áheit, er honum kunna 
að áskotnazt. 

3. gr. . 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja blint og aldrað fólk í Biskupstungnahreppi. 
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4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa á hverjum tíma: 

1. presturinn í Torfastaðaprestakalli, sem persónlega sjálfur afhendir styrkþeg- 

um það, sem þeir fá úr sjóðnum í hvert sinn; 

2. héraðslæknirinn; 

3. elæti afkomandi Halldóru Snorradóttur, sem á hverjum tíma á heima í Bisk- 

upstungnahreppi eða sá, sem hann felur umboð sitt. En verði einhverju sinni ekki 

völ neins afkomanda hennar, þá kjósi prestur og héraðslæknir konu, búsetta 

í sveitinni, í stjórn sjóðsins með sér. 

5. gr. 

Sjóðinn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands. Þó er stjórn hans heimilt að 

seyma hann í vel tryggðum ríkisskuldabréfum, enda sé að því sýnilegur vaxta- 

hagnaður. 
6. gr. 

14 vaxta sjóðsins leggist ávallt við stofn hans, en % má á hverju ári veita 

blindu fólki til styrktar og glaðnings. En komi það fyrir, að um engan blindan 

styrkþega verði að ræða í hreppnum eða úthlutunarupphæðin svo há, að stjórn 

sjóðsins telji óþarft að láta hana alla ganga til þeirra, er 3. gr. ræðir um, þá má 

hún styrkja með slíku umframfé blint fólk, þó annars staðar eigi heima, en þá 

sérstaklega þá, sem áður hafa átt heima í Biskupstungum. 

1. gr. 

Aldrei má nota fé sjóðsins til greiðslu á sveitarstyrk né til þess að koma í 

stað hans. 

8. gr. 
Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á honum og annast reikningshald hans, en endur- 

skoðun þess heyrir undir sjúkratryggingu (sjúkrasamlag) Biskupstungnahrepps. 

Leita skal staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari og birta hana í 

B-deild Stjórnartíðindanna. 

Laugarási, 30. júlí 1944. 

Eiríkur Þ. Stefánsson, Ólafur Einarsson, 

sóknarprestur í Torfastaðaprestakalli. héraðslæknir. 

Guðrún Víglundardóttir, 
Höfða. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Guðmundar Jóns- 

sonar og Sigríðar Gísladóttur frá Purkey“, útgefin á venjulegan hátt ad mandatum 

af dómsmálaráðherra 18. september 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð hjónanna Guðmundar Jónssönar og Sigríðar Gísladóttur 

frá Purkey. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Minningarsjóður Guðmundar Jónssonar og Sigríðar Gísla- 

dóttur frá Purkey.
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2. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður árið 1944 með dánargjöf Kristínar, dóttur nefndra hjóna, 

og er stofnfé hans 500 -- fimm hundruð — krónur. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er þegar lagt fram, og getur það aukizt með tillögum þeirra 

afkomenda téðra hjóna eða annarra, sem síðar kynnu að vilja styrkja hann. Sjóð- 
inn skal ávaxta í Söfnunarsjóði Íslands, og má aldrei skerða höfuðstól hans. 

4. gr. 
Fyrstu 10 árin skulu vextir allir lagðir við höfuðstólinn. Að liðnum þeim 

tíma er stjórn sjóðsins heimilt að verja % — tveim þriðju — vaxta hans til fá- 
tækra munaðarlausra únglinga 14 til 18 ára, er stunda vilja bóklegt eða verkleg 
nám og lögheimili eiga í Klofningshreppi í Dalasýslu. 

5. gr. 
Stjórn sjóðsins skal skipuð 3 mönnum, sýslumanni Dalasýslu, oddvita Klofn- 

ingshrepps og sóknarpresti Dagverðarneskirkju, sem er formaður stjórnar sjóðs- 
ins. Ber stjórn sjóðsins að halda gerðabók fyrir sjóðinn, færa inn í hana skipu- 
lagsskrána, fundarsamþykktir, umsóknir um styrk úr sjóðnum, styrkveitingar og 
ástæður fyrir þeim, og allt sem varðar hag og rekstur sjóðsins, enn fremur færi 
stjórnin bók yfir eignir sjóðsins, tekjur hans og gjöld, sem færast í ársreikning 
sjóðsins, sem gerður skal upp í janúarmánuði árlega, og sendur sýslunefndinni í 
Dalasýslu til endurskoðunar. 

6. gr. 
Leita skal staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari. 

ARÐSKRÁ 

, fyrir fiskræktar- og veiðifélag Rangæinga. 

Djúpárhreppsdeild: Einingar 

Unuhóll Bo... 5 
Unuhóll HH... ð 
Eystra Tobbakot .........00.... 4 
Vestra Tobbakot ........000..0. 4 

Bali (með Gvendarkoti) ........0..00.0. 8 

Húnakot .......... i: 
Hraukur 2... 4 
Litla-Rimakot ......... . 
Stóra-Rimakot .......0.000.. 0 4 
Suður-Nýjabær .......0.000 5 
Vatnskot I ......0..... 000 4 
Vatnskot II .....0...... 0 4 
Håi Rimi 2... even 9 
Nordur-Nyjabær ...........00 0. 7 
Melur 20... 5 
Miðkot .......0... ree 5 
Jaðar 20... 5 
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Einingar 

133 Hábær .........00 0... 14 

21. sept. Skinnar ........0.000.00 00 14 

Brekka .........0.00 00. 3 

Búð I .......0.0000 nr 9 

Búð Il ........0.. 0000 4 
Hávarðarkot .......0000 0. 5 

Dísukot með Hákoti ........00%0%0 000. 12 

Vesturholt með Stöðulkoti .......00000.0... 9 

Oddspartur .......0200 000 3 

Onnupartur ........00.00 0 3 
Skarð .........02 00. 7 

Borgartún I .........0.00 0. 4 

Borgartún Il .........020000 00. 4 

Bjóluhjáleiga I ......0..000000 0... 10 

Bjóluhjáleiga IK ........0.00... 00. 4 

Bjóla I ......00.00 2200. 17 

Bjóla IM .......0.00.00 0200 13 

Hrafntóftir I ............0000 0000. 8 

Hrafntóftir II .........0....0.00 00 4 

Ægissíða Í ..........0.02000 00. 12 

Ægissíða Il ..........0..0. 0 5 

Holtahreppsdeild: 
Árbæjarhjáleiga .........000020 000 4 
Árbær 2... 16 

Árbæjarhellir ..........000.0 000. 7 

Vestur-Landeyjadeild: 

Eystri-Hóll ........0.00.0 0... 13 

Grímsstaðir ..........0.0.0 0. 9 

Ytri-Hóll 1 ............0.0.2 0000. 8 

Ytri-Hóll HM ..... II 4 

Hemla með Skeiði ........0.00000 0... 10 

Rangárvallahreppsdeild: 
Ártún með Ártúnskoti .........0..0000...... 14 

Bakkakot .......00.0000 00 9 

Fróðholt ........02.00 0. 6 

Fróðholtshjáleiga .......00.000.. 00... 12 

Uxahryggur Í ........0..00.00 000. nn 6 

Uxahryggur HM ..........02.000 000... 6 

Reynifell 1.......0000000 0000 4 

Reynifell IN .........00.0.00 0000 4 

Þorleifsstaðir ..........00000 000. 8 

Rauðnefsstaðir ..........00000 00. 8 

Foss 22... 3 

Hróarslækur „........0000 0000 3 

Ketilhúshagi .........0.00 000... 3 

Vestri-Kirkjubær .......0.0..00 0000 13 

Eystri-Kirkjubær ........0.0000000 00... 8 

Gunnarsholt ........200000 0. enn 11 

Reyðarvatn ......0000000 000 nn 3
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Einingar 

Keldur... 
8 133 Stokkalækur „.......... 7 21. sept. Minna-Hof ......0.0. ses, 10 

Stóra-Hof ........00 eee 19 
Lambhagi ........ 8 
Oddhøll 2... 13 
Kragi 0... 4 
Vimdás ......0. 5 
SÓlVEllir „............ 

2 
Langekra „........ 5 
Oddi ss eee 16 
Varmidalur „0... 13 
Helluvad suse. 10 
Gaddstadir sees. 4 
Selalækur ..........0. 14 
NES see, 

1 

Hvolhreppsdeild: 

Móeiðarhvolshjáleiga ...........0. 4 
Móeiðarhvoll 1... 15 
Móeiðarhvoll HH... 15 
Djúpidalur .......0. 3 
Dufþaksholt I... sees 7 
Dufþaksholt Il... ss 8 
Moshvoll ss 

9 
Litli-Moshvoll 2... 5 
Langagerdi 2... 7 
Brekkur „0... 11 
Uppsalir sense 6 
Storolfshvoll 2... 15 
Gata med Ormsvelli 2... 9 
Króktún suse 

6 
Þinghóll suse 5 
Miðhús „00... 

7 
Efri-Hvoll see 

16 
Völlur 1... 

8 
Völlur IM... 4 
Bakkavöllur 2...) 3 
Markarskard sees 5 
Árgilsstaðir IT... UT 7 
Årgilsstadir IM... 8 

Fljótshlíðardeild: 

Fljótsdalur „........ 6 
Barkarstaðir „.....0. 17 
Háimúli ss 

5 
Árkvörn ss 8 
Eyvindarmúli ....... ss 13 
Múlakot 12... 11 
Múlakot HH... 

8 
Hlíarendakot „......0..0 

9 
Nikulásarhús „........... 

6
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Einingar 

133 Hlíðarendi ........00000 000. 8 

21. sept. Hallskot .......0.0.00 0 
6 

Neðri-Þverá .......0000 000 8 

Efri-Þverá .........0000 0. 4 

Deild 2... 9 

Heylækur I ......0.00000 0000. 9 

Heylækur HM .....0..0000000 0. 4 

Teigur I .....0.00000.0 00... 14 

Teigur MM ......0000. 0. 8 

Butra 2... 
9 

Ámundakol 22... 7 

Miðkot .......0. 0 3 

Bollakot ......020 0. 7 

Hellishólar ........00.00 00. 8 

Kirkjulækur I .....000000 0... 6 

Kirkjulækur [I .......0000 000... 8 

Kirkjulækur TIE .....000000 000. ” 6 

Kirkjulækjarkot .....000000. 0. 6 

Kollabær E......0000. 000 5 

Kollabær H ......0..00 0000 8 

Eystri-Torfastaðir I ....000.0000 000... å 

Eystri-Torfastadir I ........0 8 

Vestri-Torfastaðir I .......0000 000... 6 

Vestri-Torfastaðir II ........000 000. 5 

Vestri-Torfastaðir MI .......000.000 00... 5 

Fagrahlíð ......0000000 000. 4 

Kotmúli 2... 
4 

Sámsstaðir I ........000000 00. 20 

Sámsstaðir Il ........0.00 0000. 12 

Sámsstaðir MI .........0000 20 22 

Bjargarkot 20.22.0000... 
3 

Aurasel 2... 
5 

Breiðabólsstaður med Håkoti 2....00.00. 0... 21 

Flókastaðir .......00...0 0 9 

Nupur I ....0.00000 000 9 

Núpur IM .....00.. 0000 11 

Vatnsdalur I .......000000 00. ere rer kreere 7 

Vatnsdalur HM 0... 7 
  

Samtals 1151 

Arðskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 112 9. október 1941, til 

að öðlast gildi þegar í stað og Þirtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Atpinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 21. september 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
Gunnl. E. Briem.
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Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Ekknasjóð Staðarsveitar“, út- gefin á venjulegan hátt ad mandatum af dómsmálaráðherra 23. september 1944. 
Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Ekknasjóð Staðarsveitar. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Ekknasjóður Staðarsveitar og er stofnaður með 50 þúsund 

króna gjöf frá hjónunum Margréti Þ. Jensen og Thor Jensen, forstjóra á Lága- 
felli í Mosfellssveit. 

2. gr. 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja fátækar ekkjur í Staðarsveit, þar á meðal til 

þess að koma börnum sinum til mennta, ef fé er fyrir hendi til þess. Einnig má 
veita ógiftum einstæðingskonum í sveitinni styrk úr sjóðnum. 

3. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa sóknarpresturinn á Staðastað og hreppstjórinn og odd- 

vitinn í Staðarsveit, ef þeir vilja taka bad starf að sér. Vilji einhver þessara manna 
ekki taka sæti í sjóðsstjórninni tilnefnir dómsmála ráðuneytið mann í hans stað. 
Enn fremur eiga tvær konur sæti í stjórn sjóðsins og skulu þær kosnar af sóknar- 
nefnd Staðastaðarprestakalls til 5 ára í senn. Sóknarpresturinn skal vera formaður 
sjóðsstjórnarinnar, en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér störfum. 

Afl atkvæða ræður úrslitum á fundum sjóðsstjórnarinnar, en séu jöfn atkvæði 
ræður atkvæði formanns. 

4. gr. 
Sjóðinn skal ávaxta með því að kaupa fyrir fé hans bankavaxtabréf veðdeildar 

Landsbankans, eða önnur verðbréf hins opinbera, sem að dómi sjóðsstjórnarinnar 
eru jafntrygg þeim. Það, sem fyrir hendi kann að vera af peningum á hverjum 
tíma, skal ávaxtað í sparisjóði Landsbanka Íslands í Reykjavík. 

ð. gr. 
Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Árlega skal leggja %3 hluta vaxtanna við 

höfuðstólinn, en hinum hluta þeirra skal varið til styrkveitinga samkv. tilgangi 
sjóðsins. Í fyrsta skipti skal veita styrk úr sjóðnum á árinu 1945. Heimilt er stjórn- 
inni, hvenær sem henni þykir henta, að geyma þennan hluta vaxtanna að einhverju 
eða öllu leyti til næsta árs til úthlutunar þá, ef ekki þykir ástæða til að úthluta 
honum að fullu á því ári, sem þá stendur yfir, enda sé öll sjóðsstjórnin sammála 
um frestunina. 

Nú kynni svo við að bera, að óvenjuleg þörf yrði fyrir styrk úr sjóðnum vegna 
mikils manntjóns í sveitinni, og skal þá sjóðsstjórninni heimilt að verja ársvöxt- 
um að fullu til styrkveitinga, en þó ekki lengur en 5 ár í röð. 

6. gr. 
Stjórn sjóðsins auglýsir árlega með hæfilegum fyrirvara eftir umsóknum um 

styrk úr sjóðnum, og úthlutar síðan styrkjum í samræmi við ákvæði skipulags- 
skrár þessarar. Hún skal þó ávallt sæta þess, að hver einstök styrkupphæð sé eigi 
lægri en svo, að hún sé hlutaðeiganda til verulegs gagns. 

1944 

134 

23. sept.
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134 7. gr. 

23. sept. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Fyrir lok febrúarmánaðar ár hvert skal 

stjórn sjóðsins hafa lokið við að semja reikning hans fyrir liðið ár og skal hann 

síðan endurskoðaður af tveim þar til hæfum mönnum, sem sýslumaðurinn í Snæ- 

fellsness- og Hnappadalssýslu nefnir til þess til þriggja ára í senn. Ad lokinni endur- 

skoðun skal stjórn sjóðsins sjá um, að reikningurinn sé birtur í Lögbirtingablaðinu. 

8. gr. 

Stjórn sjóðsins ber að skrá eignir sjóðsins, tekjur og gjöld, svo og ársreikninga 

hans í þar til gerða bók. 

9 gr. 

Stjórn sjóðsins skal hafa gerðabók og skal í hana rita skipulagsskrá þessa, fund- 

argerðir og skrá um umsóknir og styrkveitingar úr sjóðnum. 

10. gr. 

Leita skal staðfestingar á skipulagsskrá þessari. Henni má aldrei breyta nema 

því aðeins að eitthvert það embætti eða starf, sem nefnt er í skipulagsskránni verði 

lagt niður. Ákveður þá yfirstjórn dómsmála á Íslandi hvaða embættis- eða starfs- 

maður skuli koma í staðinn. 

Lágafelli, 14. október 1943. € 

Margrét Þorbjörg Jensen. Thor Jensen. 

135 Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Minningarsjóð Lárusar Helgasonar 

26. sept. 08 Elínar Sigurðardóttur“, Kirkjubæjarklaustri, útgefin á venjulegan hátt ad man- 

datum af dómsmálaráðherra 26. september 1944. 

Skipulagsskráin er þannig: 

SKIPULAGSSKRÁ 

fyrir Minningarsjóð Lárusar Helgasonar og Elínar Sigurðardóttur, 

Kirkjubæjarklaustri. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir: Minningarsjóður Lárusar Helgasonar og Elínar Sigurðardótiur. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með almennum framlögum frá íbúum Vestur-Skafta- 
J 5 

tellssýslu og Kaupfélagi Skaftfellinga fyrir forgöngu undirritaðra manna i Kirkju- 

bæjar- og Hörgslandshreppum með aðstoð Sambands Vestur-Skaftfellskra kvenna 
, 

til minningar um hjónin Lárus Helgason og Elínu Sigurðardóttur á Kirkjubæjar- 

klaustri. 

3. gr. 

Stofnfé sjóðsins er kr. 12577.18 — tólf þúsund fimm hundruð sjötíu og sjö 

krónur og átján aurar —- og skulu kr. 8000.00 — átta þúsund krónur — lagðar í út- 

borgunardeild Söfnunarsjóðs Íslands undir nafninu A, en kr. 4577.18 — fjögur 

þúsund fimm hundruð sjötíu og sjö krónur og átján aurar — skulu ávaxtast i aðal- 

deild Söfnunarsjóðsins um aldur og æfi undir nafninu B. A-deild sjóðsins skal
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ávaxtast til þess tíma, er fært þykir að dómi sjóðsstjórnarinnar að reisa skóla- 
byggingu til húsmæðrafræðslu með tilstyrk sjóðsins á staðnum Kirkjubæjar- 
klaustri, nema ef hagkvæmari staður og samningar um hann fást fyrir stofnunina 
í næstu grennd. Fellur þá A-deild sjóðsins til útborgunar nema kr. 500.00 — fimm 
hundruð krónur —, sem ávaxtast áfram í Söfnunarsjóðnum með þeim skilmálum, 
að helmingur upphæðarinnar með vöxtum má jafnan falla til útborgunar er endur- 
byggja þarf skólabygginguna að miklu eða öllu leyti að dómi þeirrar stjórnar, er 
þar um ræður. 

Í B-deild sjóðsins skulu allir ársvextir lagðir við höfuðstólinn þangað til að 
farið er að starfrækja fræðslustofnunina. hvort heldur er með námskeiðum, sem 
stúlkur eða konur úr Vestur-Skaftafellssýslu hvar sem er eiga jafnan aðgang að 
— eða sem skóli og það jafnt áður en skólabygging er reist. Falla þá vextir til út- 
borgunar þannig: % — einn þriðji — eða % — hálfir — ársvextir til reksturs 
þeirra eftir lengd námskeiðstímans. En þegar skóli er reistur og starfræktur falla % 
— þrír fjórðu — ársvaxtanna til reksturs hans og námskeiða við hann. Hinn 
hluti vaxtanna skal jafnan leggjast við höfuðstólinn. Sömuleiðis falla allir vextir 
við höfuðstólinn þau ár, sem fræðsla kann að falla niður. 

Báðar deildir sjóðsins taka við gjöfum og áheitum frá þeim mönnum, sem vilja 
efla vöxt sjóðsins og styðja tilgang hans. Sömuleiðis frá stofnunum og félögum. 
Skal allt fé, sem sjóðnum áskotnazt þannig, jafnan lagt við stofnféð. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn — karlar og konur —. Einn þeirra skal kosinn 

af sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu, annar af Sambandi Vestur-Skaftfellskra 
kvenna og sá þriðji af undirrituðum forgöngumönnum sjóðsstofnunarinnar, meðan 
a. m. k. tveir þeirra eru lífs og búsettir innan Vestur-Skaftafellssýslu. Þegar þeirra 
manna nýtur ekki lengur við, skal þriðji maðurinn valinn af hreppsnefndum 
Hörgslands- og Kirkjubæjarhreppa í sameiningu. Stjórnarmenn skulu kosnir til 
ljögra ára i senn. Stjórnin skiptir sjálf með sér störfum. Hún hefur á hendi reikn- 
ingsfærslu sjóðsins og ber ábyrgð á fé hans. Reikningur sjóðsins nær yfir almanaks- 
árið og skal hann árlega sendur sýslunefnd Vestur-Skaftafellssýslu til athugunar. 
Reikningurinn birtist og í B-deild Stjórnartíðindanna. 

Stjórnin heldur gerðabók og skulu í hana færðar allar fundargerðir, ályktanir 
og bréf, er hún ritar viðvíkjandi sjóðnum, svo og reikningur sjóðsins. Hún varð- 
veitir og öll bréf hans og önnur skjöl, er til hennar berast sjóðnum viðkomandi. 

Eflist sjóðurinn -— A- eða B-deild svo, að verksviði hans verði meira en full- 
nægt, má færa verksviðið út með því að styrkja hliðstæðar menningarstofnanir 
innan Vestur-Skaftafellssýslu fyrir karla. 

s
r
 gr. o 

Leita skal staðfestingar forsetans á skipulagsskrá þessari. 

Staddir að Kirkjubæjarklaustri, 2. maí 1944. 

Gísli Brynjólfsson, Bjarni Bjarnason, Þórarinn Helgason, 
Kirkjubæjarklaustri. Hörgsdal. Þykkvabæ. 

Helgi Jónsson, Sæm. Jónsson, Jón Jónsson, 
Seglbúðum. Hörgslandskoti. Teygingalæk. 

Björn Runólfsson, 
Holti. 
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137 
30. sept. 

AUGLÝSING 

um breyting á gjaldskrá fyrir Hitaveitu Reykjavíkur, nr. 233 30. desember 1943. 

1. gr. 
3. gr. gjaldskrárinnar verði svo hljóðandi: 

Fyrir hvern rúmmetra vatns um vantsmæli skal greiða kr. 1.36 —- eina krónu 

þrjátíu og sex aura — afnotagjald. 

Hitaveitustjórinn skal áætla vatnsnotkunina, með hliðsjón af hitaþörf húss, 

þar til vatnsmælir hefur verið settur upp. Sama gildir ef vatnsmælir bilar. 

2. gr. 

4. gr. verði svo hljóðandi: 
Í 41, mánuð að sumri til skal greiða helming afnotagjaldsins samkvæmt 3. gr., 

kr. 0.68 — sextíu og átta aura — fyrir hvern rúmmeter vatns, og miðast það tíma- 

bil við álestur á vatnsmæla sem næst 14. maí og 30. september. 

3. gr. 

Gjaldskrárbreytingar þessar koma til framkvæmda frá mælaálestri um 30. 

september 1944. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 1940, 

til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að 

máli. 
Félagsmálaráðuneytið, 28. september 1944. 

Björn Þórðarson. 
  

Gunnl. E. Briem. 

| AUGLÝSING 
um breyting á hafnarreglugerð fyrir Keflavíkurkauptún, nr. 10 22. jan. 1942. 

1. gr . gr. 

Í stað orðsins „Hafnargjöld“, sem er fyrirsögn 18. gr., komi: Lestargjöld. 

2. ør 2. gr. 
c-liður 19. gr. hafnarreglugerðarinnar orðist þannig: 

Öll önnur skip, innlend og erlend, greiði 0.30 kr. fyrir smálest tvisvar á mán- 

uði, ef þau koma á höfnina svo oft, eða oftar. 

ð. gr. 

d-liður 19. gr. falli niður. 

'4. gr. 

22. gr. falli niður. 

d. gr. 

Gjöld samkvæmt 38. gr. hafnarreglugerðarinnar, sem verður 37. gr. skulu vera 

þessi fyrir eftirgreindar vörur: 
Kol, 40 aurar fyrir hver 100 kg. 
Salt, 40 aurar fyrir hver 100 kg.
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Saltfiskur (þurr), 60 aurar fyrir hver 100 kg. 137 
Saltfiskur (óverkaður), 40 aurar fyrir hver 100 kg. 30. sept." 
Hraðfrystur fiskur, 50 aurar fyrir hver 100 kg. 
Fiskimjöl, 40 aurar fyrir hver 100 kg. 
Frosin sild, 25 aurar fyrir hver 100 kg. 
Olía, 40 aurar fyrir hver 100 kg. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt hafnarlögum fyrir 

Keflavík, nr. 23 26. febrúar 1943, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftir- 

breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Áfvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. september 1944. 

Vilhjálmur Þór. nn 
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 138 
2. okt. 

um afnám reglugerðar nr. 75 16. maí 1944, um skómmtun á kaffibæti. 

Reglugerð nr. 75 16. maí 1944, um skömmtun á kaffibæti. fellur hér með úr 
gildi. 

Viðskiptamálaráðuneylið, 2. október 1944. 

Björn Ólafsson. uu - 
Torfi Jóhannsson. 

i 139 
SAMPYKKT 3. okt. 

fyrir Vatnsveitufélag Hveragerdis. 

I. gr. 
Nafn félagsins er: Vatnsveitufélag Hveragerðis. 

2. gr. . 
Heimilisfang félagsins er í Hveragerði í Árnessýslu og varnarþing þess í Olfus- 

hreppi i sömu sýslu. 

3. gr. 

Verkefni félagsins er að sjá félagsmönnum fyrir nægu og góðu vatni, til heim- 
ilis- og búsþarfa, iðnaðar og iðju, án orkunýtingar, með því að leggja vatnsæð um 
vegi og óbyggð svæði að Hveragerði og um götuæðar um Hveragerði, samkvæmt 
núverandi skipulagsuppdrætti, halda vatnsveitunni við og annast rekstur hennar. 

Vatnsveitufélagið hefur einkasölu á vatni til:hverra nota sem er á félags- 
svæðinu. 

4. gr. 

Félagssvæðið er landsvæði það, sem merkt er á uppdrætti skipulagsstjórans, 

dags. 2. október 1944, en landsvæði þetta takmarkast þannig: 
Vesturhlið: Geysir--Núpahnúkur ið þjóðvegi.
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192 

Norðurhlið: Baðstofuhver—Geysir. 
Suðurhlið: Þjóðvegurinn austur að Varmárbrú frá punkti þeim, sem línan úr 

Geysi í Núpahnúk sker þjóðveginn. 
Austurhlið: Vesturbakki Varmár milli Baðstofuhvers og Varmárbrúar. 
Umráðamenn (eigendur og leigjendur) landareigna á þessu svæði og þar með 

félagar í vatnsveitufélaginu eru þeir, sem tilgreindir eru á sérstakri skrá, sem er í 
vörzlum félagsstjórnar. 

ð. gr. 
Nú óska nýir menn inngöngu í félagið og skulu þeir þá senda stjórn félagsins 

skriflega umsókn þar um. Telji stjórnin að skylt sé samkvæmt landslögum að veita 
umsækjendum inntöku, getur hún gert það, ef umsækjendur skuldbinda sig til að 
hlíta samþykkt félagsins og þeim sérstöku skilyrðum, er félagsstjórn kann að setja 
umsækjendum. Að öðrum kosti skal stjórnin leggja umsóknir um inntöku í félagið 
fyrir félagsfund. 

6. gr. 
Um úrsögn úr félaginu fer sem segir í 111. gr. vatnalaga, nr. 15 20. júní 1923. 

7. gi 
Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum félagsmálum með þeim tak- 

mörkunum, sem í samþykkt þessari getur. Félagsfundir eru lögmætir þegar lög- 
lega hefur verið til þeirra boðað, án tillits til þess, hve margir sæki fundi, nema 
öðruvísi sé sérstaklega ákveðið í samþykkt þessari. 

8. gr. 
Aðalfundur félagsins skal haldinn innan félagssvæðisins í síðasta lagi fyrir 

lok febrúarmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til hans með að minnsta kosti 
tveggja vikna fyrirvara. 

Dagskrá skal greina í fundarboði. 

9. gr. 
Aukafundi skal halda þegar stjórn félagsins þykir við þurfa, samkvæmt fund- 

arályktun, eða þegar þess er krafizt af minnsta kosti 5 félagsmönnum. Skal jafn- 
framt kröfunni um fundinn skýrt frá því, í hvaða tilgangi fundarins er krafizt. 
Skal stjórnin þá boða fundinn innan 14 daga frá því krafan kom henni í hendur, 
ella geta félagsmenn gert það sjálfir. Aukafundir skulu haldnir á sama stað og 
boðað til þeirra á sama hátt og til aðalfunda, sbr. 8. gr. Dagskrár sé getið í fundar- 
boðinu, enda verður aðeins tekin ályktun um þau mál, sem nefnd hafa verið í 
fundarboðinu, nema að minnsta kosti #4 fundarmanna samþykki annað. 

10. gr. 
Hver félagsmaður hefur eitt atkvæði á fundum félagsins. 
Félagsmenn mega fela öðrum að fara með atkvæði sín á fundum, en stjórn- 

endur geta eigi farið með umboð fyrir aðra. 

11. gr. 
Aðaltillögur þær, sem koma eiga fram á félagsfundum, skulu vera til sýnis 

hjá formanni félagsins 3 dögum fyrir fundinn. Þó má gera undantekningar frá 
þessu á fundum með % greiddra atkvæða. Viðauka- og breytingartillögur við aðal- 
tillögur, sem löglega eru fram komnar, má bera upp á fundinum sjálfum, þó fé- 
lagsmönnum hafi eigi verið gefinn kostur á að kynna sér þær. 

Þrem dögum fyrir hvern aðalfund, skal reikningur félagsins fyrir hið liðna
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ár, ásamt athugasemdum endurskoðenda, svörum félagsstjórnar og tillögum end- 
urskoðenda til úrskurðar, vera til sýnis fyrir félagsmenn hjá formanni félagsins. 

12. gr. 
Félagsfundum stjórnar fundarstjóri, sem fundurinn kýs, og kveður hann sér 

fundarritara. Fundarstjóri sker úr öllu, sem snertir lögmæti fundarins, form um- 
ræðna, meðferð mála á fundum og atkvæðagreiðslur. Þó skulu þær fara fram 
skriflega, ef einhver fundarmanna xrefst þess. 

13. gr. 

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál: 
a. Stjórn félagsins skýrir frá gerðum sinum og framkvæmdum á liðnu starfs- 

ári, leggur fram til úrskurðar endurskoðaða rekstrarreikninga fyrir hið liðna 

ár og efnahagsreikning með athugasemdum endurskoðenda, svörum stjórnar- 

innar og tillögum til úrskurðar frá endurskoðendum. 
hb. Kosin stjórn félagsins og endurskoðendur, samkvæmt ákvörðun samþykktar 

þessarar. 

c. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem upp hafa verið borin lög- 
lega. 

14. gr. 
Afl atkvæða ræður úrslitum á fólagsfundum. Þar sem tveir eða fleiri fá jafn- 

mörg atkvæði við kosningu stjórnenda eða endurskoðenda, skal hlutkesti ráða. 
Samþykktum félagsins verður þó eigi breytt nema á fundi þar sem mættir eru a. m. k. 
% félagsmanna og breytingar samþykktar með 34 greiddra atkvæða á fundinum. 

Ef eigi sækja nógu margir slíkan fund, skal boða til nýs fundar innan 14 

daga á sama hátt og segir í samþykkt þessari. 
Ræður sá fundur málinu til lykta með 34 greiddra atkvæða, án tillits til þess, 

hve margir félagsmanna sækja fundinn. 

15. gr. 
Rita skal í sérstaka gerðabók allar fundarsamþykktir og stutta skýrslu um 

annað, er gerist á fundum félagsins. Fundargerðin skal lesin upp í fundarlok og 

borin undir atkvæði og undirskrifuð af fundarstjóra og fundarritara. Þessi fund- 
arskýrsla skal vera full sönnun þess. er farið hefur fram á fundinum. 

16. gr. 
Stjórn félagsins skal skipuð 5 mönnum úr félaginu, sem aðalfundur kýs til 

eins árs Í senn. Fyrsta stjórn félagsins sé kosin á stofnfundi. 3 stjórnarmenn skulu 
kosnir til vara. 

17. gr. 
Stjórnin skiptir með sér störfurs þannig, að einn sé formaður, annar gjald- 

keri, þriðji ritari og tveir meðstjórnsndur. Á fundum stjórnar ræður afl atkvæða 
úrslitum. Stjórnin heldur fundi þeger formanni þykir við þurfa, en auk þess er 
formanni skylt að boða til funda þegar einhver meðstjórnenda krefst þess. Það, 
sem gerist á stjórnarfundum, skal bóka í gerðabók félagsins, og ritar stjórnin undir. 

Ályktanir á stjórnarfundum eru því aðeins löglegar, að þrír stjórnendur a. m. k. 
séu á fundum, enda séu þeir sammála um atriði þau, sem ráða á fram úr. Stjórnin 
ræður öllum félagsmálum milli funda og getur skuldbundið félagið og eignir þess 
með ályktunum sínum og samningum, þar á meðal veðsett þær. 

Þó þarf samþykki allra stjórnarmanna til að veðsetja eignir félagsins. Stjórnin 
hefur umráð vatnsveitunnar og annast öll framkvæmdastörf, þar á meðal að sjá 
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um lagningu vatnsveitunnar að öllu leyti, ákveða hvar og hvenær vatnsæðar skuli 

lagðar, semja um kaup á öllu efni og áhöldum til vatnsveitunnar og alla vinnu 

við hana. Félagsstjórnin hefur og vald til að taka lán fyrir vatnsveitufélagið og 

veðsetja eignir þess til tryggingar, svo sem fyrr segir. Gjaldkeri innheimtir vatns- 

skatt og allar aðrar tekjur félagsins og kvittar fyrir. 

18. gr. 

Félagsstjórnin setur þær reglur, sem hún telur við þurfa um notkun vatnsins 

og meðferð þess, svo og um meðferð á vatnsæðum og tilhögun húsæða, efni í þær 

og vidd þeirra. Til þess að vatnsæð verði lögð frá aðalveitunni í hús, þarf skriflegt 

samþykki félagsstjórnarinnar og mega eigi framkvæma það starf né lögn húsæða, 

breytingar eða aðgerðir á þeim, aðrir en þeir, sem löggiltir eru /atnsvirkiar eða 

þeir, sem félagsstjórnin löggildir vatnsvirkja fyrir vatnsveitufélagið. 

19. gr. 
Félagsstjórninni eða eftirlitsmönnum, sem hún skipar, er heimilt að fara í hús 

félagsmanna til þess að athuga vatnsæðar og tæki þau, er sett eru í samband við 

þær. Nú þykir félagsstjórninni eða eftirlitsmanni útbúnaði ábótavant að einhverju 

leyti og skal þá félagsmaður tafarlaust bæta úr því á þann hátt og innan þess tíma, 

sem félagsstjórnin eða eftirlitsmaður leggur fyrir, að öðrum kosti getur félags- 

stjórnin látið framkvæma verkið á kostnað félagsmanna. 

20. gr. 

Félagsstjórninni er heimilt að loka vatnsæðum fyrir þeim, sem eigi greiða 

vatnsskatt á réttum gjalddaga, vanrækja aðgerðir samkv. 19. gr. eða eftir ítrek- 
aðar áminningar, eyða vatni að óþörfu eða nota það svo óþrifnaði valdi, hvort 
tveggja að dómi félagsstjórnar. Sama er og ef félagsmaður vanrækir að halda vatns- 
æðum sínum vel við, að áliti félagsstjórnar, vanrækir að gera við þær, ef þær bila, 

eða gætir þess ekki að forðast að frjósi í vatnsæðum. Fullan vatnsskatt ber að 

greiða einnig þann tíma, sem vatnsæð er lokað. 

Starfsár félagsins er almanaksárið. 

22. gr. 
Til þess að standast kostnað þann, sem félagsskapurinn hefur í för með sér, 

skulu félagsmenn greiða vatnsskatt samkvæmt gjaldskrá, sem félagsstjórnin setur. 
Vatnsskattinn má taka lögtaki og skal hann tryggður með lögveðrétti í hlutaðeig- 
andi fasteign næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samn- 
ingsveði og aðfararveði. Gjalddagi á vatnsskatti er 1. ágúst ár hvert. 

23. gr. 
Aðalfundur kýs tvo endurskoðendur og 1 til vara, til eins árs í senn. Stofn- 

fundur kýs fyrstu endurskoðendur og varaendurskoðanda. 
Fyrir lok janúarmánaðar ár hvert skal gjaldkeri hafa lokið við reikning fé- 

lagsins undanfarið starfsár og afhent hann endurskoðendum. Með útgjöldum skulu 
í reikningum taldar þær upphæðir til frádráttar á bókuðu eignarverði félagsins, sem 

félagsstjórn ákveður. Endurskoðendur skulu ljúka endurskoðuninni innan viku 
frá því reikningurinn kom þeim í hendur og afhenda hann formanni félagsstiórnar 
með athugasemdum sínum. Síðan skal félagsstjórn svara tafarlaust athugasemd- 
um endurskoðenda og endursenda endurskoðendum, sem gera tillögur til úrskurðar
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innan viku frá. því þeir fengu svör stjórnarinnar og fá sidan formanni félagsins 139 
aftur reikninginn. Endurskoðendur skulu jafnan hafa aðgang að öllum bókum, 3. okt. 
skjölum og sjóði félagsins til eftir its. 

24. gr. 
Aðalfundur getur ákveðið að leggja í endurnýjunar- og varasjóð tekjuafgang 

félagsins að öllu eða nokkru leyti, og má félagsstjórn eigi nota það sjóðfé nema 
með samþykki félagsfundar. 

25. gr. 
Brot á samþykkt þessari varða sektum allt að 500 kr. og renna þær í félags- 

sjóð. 

Með mál út af brotum á samþykktinni skal farið að hætti almennra lögreglu- 
mála. Sama og um brot á samþykkt þessari gildir og um brot á reglum þeim, sem 
settar eru um einkarétt félagsins til vatnssölu. 

26. gr. 
Félagsmönnum er skylt að fara vel með vatnsæðar og önnur mannvirki fé- 

lagsins og skulu skemmdir á þeim varða sektum allt að 500 kr. auk skaðabóta eftir 
almennum reglum. 

27. gr. 
Uni tillögur til slita á félaginu fer eftir sömu reglum sem um breytingar á 

samþykkt þessari. Félaginu skal slíta samkvæmt ákvæðum 112. gr. vatnalaga, nr. 
15 20. júní 1923. Fundur sá, sem ákveður að slíta félaginu, kveður og á um, hvernig 
ráðstafa skuli eignum félagsins og greiðslu skulda. Jafnframt skal fara eftir 113. 
gr. téðra laga eftir því sem við á. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 
til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 
eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðnneytið, 3. október 1944. 

Vilhjálmur Þór. nn 

Gunnl. E, Briem. 

AUGLÝSING 140 
10. nóv. 

um breyting á gjaldskrá nr. 173 1. september 1943, fyrir heimæðar ner 

Hitaveitu Reykjavikur. 

3. gr. gjaldskrårinnar verði svo hljóðandi: 

Gjalddagi heimædagialdsins er Finn 1. næsta mánaðar eftir að húsið fær sam- 
band við hitaveitukerfi bæjarins og reikningur fyrir gjaldinu er sendur húseiganda 
íhúsráðanda). Með samningi við húseiganda má þó veita gjaldfrest á heimæða- 
gjaldinu, þannig að það verði greitt að fullu með allt að 5 árlegum afborgunum, 
15 hluta hverju sinni. Greiða skal þá 6% ársvexti af þeim hluta gjaldsins, sem eftir 
stendur á hverjum tíma og enn fremur skal húseigandi undirrita skuldaviðurkenn- 

ingu til bæjarsjóðs (hilaveitunnar). 

Gjaldskrárbreyting þessi, sem er samin og samþykkt af bæjarstjórn Reykja- 
víkur, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 38 12. febrúar 1940, um hitaveitu
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140 Reykjavíkur, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem 

10. okt. 

141 
16. okt. 

1. 

1. gr. 

Löggildingargjöld. 

Vogarlóð: 
Þyngd 1 gtil Sg ........20000000 00 kr. 
— 10 g til 20 g .........00%202 ennen ennen me - 
— 0 g REESE SERSESDEEREDEEODEEDEDEER —- 
— 100 g til 200 g .........00. 00... 

- Me k8 0000 - 
1 kg til 2 kg ...........0000 00. — 

- 5 kg 22.00.2000... — 
10 kg sees 0000 — 
20 kg seeren ennen enten nes 

Metaskålar jafnarma: 
Vogarpol 3 kg eða minna 

hlut eiga að máli. 

Félagsmálaráðuneytið, 10. október 1944. 

5 kg — 
10 kg — 

Björn Þórðarson. 

GJALDSKRÁ 

löggildingarstofunnar fyrir löggildingu og eftirlit með mælitækjum 

og vogaráhöldum. 

Gunnl. E. Briem. 

20 kg — eeeeeseeeeeresesneessseksenrnnknrkneee — 
30 kg — sr 
yfir 30 kg AAA — 

Borðvogir jafnarma: 
Vogarþol 3 kg eða minna 

Tugavogir og hundraðsvogir (desímal og sentesímal): 
Vogarþol 100 kg eða minna 

5kg— 
10 kg — — 
20 kg — — 

30 kg — 

rr... 

sr ..... 

I NONNI 

yfir 30. kg URI — 

200 kg —- 
300 kg -- 
500 kg -- 
600 kg — 

1000 kg — 
2000 kg — 
yfir 2000 kg 

14.50 
15.60 
17.00 

10.50 
12.00 
14.50 
17.00 
19.50 
25.50 

14.50 
17.00 
19.00 
21.50 
23.00 
26.50 
36.00 
54,00
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Fyrir löggildingu á reizluvogum með mundangi (vogartungu) greiðist sama 141 
gjald og fyrir desimalvogir með sama vogarþoli og auk þess 10 aurar fyrir hvert 16. okt. 
mark eða skerðingu. 

Reizlur (án mundangs): 
Vogarþol 3 kg eða minna „.........0.. 0... kr. 

— 10 kg mm ener ersrrnene - 
— 20 kg — rr — 

50 kg — ennen ere enersrsnene — 
100 kg — nuueeeeuueveneneeeneeeeenreenrsrnsse — 
300 kg mm ener snnenee — 

og auk þess 20 aurar fyrir hveriar 20 skerðingar. 

Kvarðar: 

Fyrir hvern mælikvarða, sem löggiltur er, kr. 1.50 og auk þess fyrir 
10 óskipta em 15 aura, en ef sentímetranum er skipt í mm fyrir hvern em 

Mæliker: 

Stærð 1 dl og 2 dl ............... 0... kr. 
Yo litri 00.20.0000... — 

— l lítri og 2 lítrar ...............2 0... 
—- 5 litar ..............020 00 — 
— 10 litrar ...........000020. 0. — 

- 20 lítrar ............0.00 00 — 
50 lítrar ................2 0 — 

3.60 
6.00 
7.50 

108.00 
12.00 
14.50 

hverja 
10 aur. 

1.00 
1.50 
2.00 
4.00 
6.00 

12.00 
15.00 

Enn fremur aukagjöld fyrir hvern benzinmæli, þegar hann er löggiltur í 
fyrsta sinn kr. 30.00. 

Sildarmæliker (löndunartæki) með 4 hólfum hvert fyrir 150 lítra kr. 
Síldarmæliker (löndunartæki) með 4 hólfum hvert fyrir 300 lítra — 

2. gr. 

Eftirlitsgjöld. 

Vogarlóð: 
Þyngd 50 g eða minna .........00.000 00 ss sr sr kr. 
= kg eee eee enene — 

5 kg — AAN — 
— Nfirð kg .........00.200 00 — 

Vogir: 

Vogarþol 5 kg eða minna ....0....... 0000 kr. 
— 30 kg — — eee senerrnee — 

100 kg —— rrevere — 
300 kg —— ennen eneret —- 

— 600 kg — -- 
— yfir 600 kg ARA - 

Kvarðar: 
Lengd % m til 1 mm... — 

Mæliker: 

Stærð % lítri eða minna .............2...00. 00. — 

— yfir % litra ............... 000. 

160.00 
320.00 

0.40 
0.80 
1.20 
1.60 

4.00 
8.00 

12.00 
14.00 
16.00 
30.00 

1.20 

1.00 
2.00
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3. gr. 

Ef löggilding eða eftirlit fer eigi fram í löggildingarstofunni eða á hinum reglu- 
legu eftirlitsferðum, reiknast auk ferðakostnaðar kaupgjald fyrir starfsmenn lög- 
gildingarstofunnar 5 kr. um klukkustund eða brot úr klukkustund, þó ekki meira en 
40 kr. á dag, að viðbættri lögmæltri verðlagsuppbót. 

Gjaldskrá þessi er hér með sett samkvæmt 5. gr. tilskipunar nr. Í 13. marz 1925, 
um mælitæki og vogaráhöld, til þess að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni 
öllum, sem hlut eiga að mál. 

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 186 6. nóv. 1942, um sama efni. 

Åtvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 16. október 1944. 

Vilhjálmur Þór. rr 
Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð nr. 57 17. apríl 1944, um breyting á reglugerð nr. 133 

28. desember 1936, um tekjuskatt og eignarskatt. 

1. gr. 

Leyfa skal fyrst um sinn, þar til er öðru vísi verður ákveðið, 3 af hundraði af 
fasteignamati steinhúsa og 6 af hundraði af fasteignamati timburhúsa sem hámarks- 
afskrift til frádráttar skattskyldum tekjum. 

9 gr 2. gr. 
Reglugerð þessi, sem sell er samkvæmt a-lið 10. gr. laga nr. 6 9. janúar 1935, um 

tekjuskatt og eignarskatt, öðlast þegar gildi, en kemur fyrst til framkvæmda við á- 
kvörðun tekjuskatts árið 1945. 

Fjármálaráðuneytið, 19. október 1944. 

Björn Ólafsson. nn 
Magnús Gíslason. 

GJALDSKRÁ 

fyrir dómtúlkun og skjalaþýðingar. 

1. gr. 

Grunngjöld fyrir störf dómtúlka og skjalaþýðenda skulu vera sem hér segir: 
Fyrir staka blaðsíðu heila kr. 19.40. 
Fyrir hverja síðu í stærri þýðingu kr. 15.60. 
Sé um tekniskt mál að ræða, hækkar grunngjald þetta um 50%. 
Fyrir minnstu þyðingu kr. 10.00. 

Skylt er skjalaþýðanda að láta frumriti fylgja tvö samrit endurgjaldslaust. 
Séu látin af hendi fleiri samrit, skal fyrir hverja blaðsíðu samrits greiða kr. 2.50. 

Við grunngjöld öll bætist 30% uppbót og síðan verðstuðulsuppbót eftir vísi- 
tölu eins og hún er á hverjum tíma.
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. 2. gr 2. gr. 
„Blaðsíða“ táknar í gjaldskrá þessari folíósíðu, 33 X 20 cm að stærð, vélrit- Ðd 

, 
ada i adrahvora linu å niu-stafa (nine-pitch) ritvél, og byrji lina i sextånda sæti 
å slikri vél. 

3. gr. 
Lågmarks-grunngjald fyrir dómtúlkun skal vera kr. 25.00 fyrir eina klukku- 

stund eða skemmri tíma. Fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund þar 
fram yfir, skal greiða kr. 12.00. Þetta verðlag skal bætt upp eftir því sem segir í 

1. grein. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 32/1914. 

Í dómsmálaráðuneytinu, 14. nóvember 1944. 

Finnur Jónsson. uu 

Gustav A. Jónasson. 

REGLUGERÐ 

um eyðingu refa í Rangárvallasýslu. 

I. gr. 

Sýslunefnd hefur á hendi yfirstjórn refaeyðingar í afréttum og heimalöndum 
sýslunnar, en hreppsnefndin annast eftirlit og framkvæmd þess starfs, hver í sínu 
umdæmi. 

2. gr. 

Leita skal grenja á hverju vori í afréttum og heimalöndum þar sem nokkrar 
líkur benda til að refir hafist við. Skal leit sú gerð oftar en einu sinni sama vorið, 
ef þurfa þykir. Skipar viðkomandi hreppsnefnd fyrir um leitir þessar, á þeim 
tíma, er hún telur heppilegastan. Eru Þbúendur hreppsins skyldir að inna þetta 
starf af höndum eins og um fjallskil væri að ræða. Eigi tveir eða fleiri hreppar 
leitarsvæði saman, annast þeir í sameiningu um grenjaleitir. 

Heimilt er sýslunefnd að veita þeim hreppum undanþágu frá grenjaleitum, 
er fullvíst þykir að ekkert gren sé til í heima- eða afréttarlöndum hreppsins, eða 

þar hafi ekki orðið vart refa undanfarin ár. 

3. gr. 

Hreppsnefnd ræður einn eða fleiri skolmenn til grenjavinnslu á sínu svæði 
og leggur honum til aðstoðarmann eða menn eftir því, sem þurfa þykir. 

Óheimilt er öðrum en þeim. sem til þess eru ráðnir, að reyna að vinna gren 
og taka yrðlinga úr þeim, nema atvik liggi svo til að ekki hafi náðst í skotmann 
í tæka tið. 

4. gr. 

Finnist gren utan leitar, skal ekki yfirgefa það, ef kostur er. En finni það 
einn maður, er honum skylt að forðast öli afskipti af því, en flýta för sinni til bæja 

og tilkynna skotmanni eða hreppsnefnd, sem sér um að farið verði á grenið þegar 
í stað. 

ð. gr. 
Eilra skal fyrir refi að hausti og vetri, er þurfa þykir, bæði í heimalöndum 

og i afrétti þar, sem þeirra er helzt von. 

1944 

143 

14. nóv. 

144 
21. nóv.



1944 200 

144 Séu fuglar eitraðir, skal annar vængur þeirra stýfður um miðju, til auðkennis. 

21. nóv. En hirða ber að vori þær leifar, er eftir kunna að vera og grafa þær eða urða þær 
niður svo rækilega, að hundar eða aðrar skepnur nái ekki til þeirra. 

Starf það, sem um getur í þessari grein, sé eingöngu falið hinum gætnustu 
og trúverðugustu mönnum. Sé eitrað í heimalandi eða nærri byggð, skal þeim, er 
næstir búa, vera vel kunnugt um eitrunarstaðina. 

Arenjaskyttur skulu hafa með sér eitur og eitra fyrir yrðlinga, ef þeir nást ekki. 

6. gr. 
Gæzlumenn grenja, skotmenn og þeir, er grenja leita, skulu fá kaup eftir því, 

sem um semur i hvert sinn. Auk dagpeninga fær skotmaður verðlaun, er greiðast 
úr sýslusjóði, 4 kr. fyrir fyrra dýrið, er við greni vinnst, en 12 kr. fyrir hið síðara, 
og Í kr. fyrir hvern yrðling. 

Fyrir hlaupadyr greiðist 15 kr. Skotmaður skal færa sönnur á, að hann hafi 
unnið til verðlaunanna. Vinnist gren af öðrum en skotmanni (sjá 3. gr.), ber að 

greiða honum sómasamlega fyrir það. 

7. gr. 
Zigi má ráða til grenjavinnslu aðra menn en þá, er vel kunna með skotvopn 

að fara, svo og önnur áhöld, sem við grenjavinnslu eru notuð. Skotmaður leggur 
sér til byssu, skotfæri og yrðlingasöx. Hreppsnefnd útvegar eitur og greiðist eitrið 
úr sýslusjóði. 

Ekki má skotmaður yfirgefa gren fyrr en eftir þrjá sólarhringa, nema alunnið 
sé. Verði þeir, er til grenjavinnslu eru ráðnir, uppvísir að vanrækslu í því starfi, 

skulu þeir verða af kaupi sínu fyrir að liggja við það gren. 

8. gr. 
Öl dýr og yrðlingar, sem veidd eru samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, 

eru eign þess sveitarfélags, eða þeirra sveitarfélaga, sem veiðina kosta, nema 
öðruvísi sé um samið. 

9. gr. 

Hreppsnefnd skal semja og halda skrá yfir öll þekkt gren í afrétti og heima- 

löndum og gera lýsingu á þeim. 
Hvert gren skal merkja svo auðfundið sé. Fjallkongur brýni fyrir leilar- 

mönnum að taka eftir nýjum grenjum og setja merki við ef finnast. 

10. gr. 

Kostnaður við refaveiðar greiðist úr fjallskila- eða sveitarsjóði hlutaðeigandi 

sveitar eða sveita, nema öðruvísi sé um mælt í reglugerð þessari (sjá 6. og 7. gr.). 

En fari kostnaður einhvers sveitarfélags fram úr 6 kr. á hvern búanda í hreppn- 

um, greiði sýslusjóður % af því, sem fram vfir er. 

11. gr. 

Hafi sýslunefnd ástæður til að ætla að linlega sé unnið að eyðingu refa í ein- 

hverju sveitarfélagi, getur hún skipað sérstakan mann til þess að hafa eftirlit með 

refaeyðingarstarfinu í þeim hreppi. Skal hlutaðeigandi hreppsnefnd skylt að að- 

stoða hann og hlýða ráðum hans. Séu mikil brögð að tófugangi þrátt fyrir eyðingar- 

starf hinna einstöku sveitarfélaga, er rétt að sýslunefnd skipi sérstakan mann til 

þess að líta eftir og samræma refaeyðingarstörfin í upphreppum sýslunnar, þókn- 

un til hans greiðist úr sýslusjóði.
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12. gr. 
Skýrslur um refaveiðar skulu senaar syslumanni fyrir febrúarlok ár hvert. 

13. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum 20 kr. til 5000 kr., er renna í sýslu- 

sjóð, og skulu mál út af brotum sæta meðferð almennra lögreglumála. 

Reglugerð þessi, sem sýslunefnd Rangárvallasýslu hefur samið og samþykkt, 
staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 108 11. ágúst 1933, til þess að öðlast þegar 
gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt eru 
úr gildi fallin eldri ákvæði í sýslunni um sama efni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 21. nóvember 1944. 

F.h.r. 

Vigfús Einarsson. 0 

Páll Pálmason. 

SAMÞYKKT 

fyrir Sparisjóð Hólahrepps í Skagafjarðarsýslu. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir: Sparisjóður Hólahrepps og skal heimili hans og varnarþing 

vera Hólahreppur. 
2. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu vera búsettir í Hólahreppi og ábyrgjast þeir einn 
fyrir alla og allir fyrir einn 3000.00 krónur, til að bæta tjón, er sjóðurinn kann að 

verða fyrir og varasjóður ekki hrekkur til. 

3. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að 
gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei 
færri. Ábyrgð setur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr hreppn- 
um, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi á 
annan hátt. 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki 

ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu á sama tíma og gildir 

kosning þeirra allra til fjögurra ára. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er 
óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur 
ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. 
Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, flytji burt úr 
hrepppnum eða falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal sá aðili, er kaus 
hann, tafarlaust velja annan í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarf- 
semi eða aðra atvinnu, er komið seti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. i 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 
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Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á þvi, 
að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé 
sjóðsins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfs- 
manna sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal 

hlutaðeigendum skylt að bæta skaðann, ef krafist er, og sæti þeir auk þess hegn- 
ingu, eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lån úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra 

6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 
staddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 
má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess annar starfsmaður sé við 
staddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er stjórninni að hafa þessi störf með 

höndum. 
Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir eitt ár i senn, að fengnum til- 

lögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs í 

senn, og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrir- 
varalaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund 
ábyrgðarmanna þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Stjórnarráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðs- 

stjórnarinnar. 

9. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbókina 

og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af lán- 

um skal jafnframt rita á hlutaðeig andi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skrá á víxilinn, 

10. gr. 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu breytt, 

sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 

hefur verið. Dagsetningar skal greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti fjórum sinnum á ári og ákveður 

stjórnin hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sparisjóðsins.
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12. gr. 
sigi síðar en Í aprílmánuði ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 8 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 
fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 
skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 
æskja þess. Fundurinn er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti 
eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 
þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 
gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema 2% fundarmanna á lögmætum 
fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vexti og vaxtagreiðslur og fleira. 

13. gr 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en Í króna í senn. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær bar, 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en þá 
skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 8000 krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður ekki sagt öðrum en þeim. sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 
við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 
lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueisanda þá lagðir 
við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 
sjaldast vextir i eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1000 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skyll að sreiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 
færðir í hana, og skal þess nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 
töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð., en leiðrétta skal skekkjuna þá 
er hún finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært. en heimta 
má að upphæðum frá kr. 100.00 til kr. 500.00 sé með viku fyrirvara sagt upp og 
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upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi 

skylt að borga meira en 500 krónur á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 

bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæt. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess viðskiptabókin sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það 

skal gert næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 

getið á hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að 

viðskiptabókin hafi eigi verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við sam- 

anburð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal 

það svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 

Innstæðufé og vextir greiðast úr sjóðnum í gjaldgengri mynt, seðlum eða 

tékkum á bankainnstæðu og tilfærist útborgunin í reikning eiganda i innstæðu- 

bókinni. Greiðist innstæða að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endur- 

gjalds og glatist viðskiptabók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 

Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flvtur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal ann- 

aðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, er sé 

birt í blaði því í Reykjavík. sem stjórnarvaldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 

Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja Í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 

hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 

því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðnfénu 

samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðsins, getur stjórnarráðið samþykkt, 

eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nvtsamlegra 

fyrirtækja í almenningsþarfir í hreppnum.
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21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt, að koma meira af varasjóði svo fyrir, 
en að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á 
undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 
að koma því í samt lag aftur. 

II. Um útlán. 

22. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 
góð; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi 60% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða segn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 
lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn telur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr 23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti 
um þann tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er 

fullnægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, 
sem ríkið ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum minnst % af inn- 
lánsfénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innláns- 
fénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 
tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, bljóða á handhafa, skal tafarlaust 
láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því að- 
eins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueisend- 
um. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar 
hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slikum lånum, og skal bess bå nåkvæmlega gætt, ad jafnan séu í vorzlum 
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145 sparisjóðsins fullgild skilríki frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 

24. nóv. sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr 

Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísanir á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal reikningur hans 

allt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar 

ár hvert. 

28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist slöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árslok; 

9. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans 

hafi verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. 

Skal í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 

hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst skal semja nákvæman efna- 

hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

þef
 

29. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, 

er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og 

handveðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 

hverju einstöku láni, svo að glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af 

vöxtum, og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn 

kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni, hvernig 

víxilréttar hefur verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 

svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og 

skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Skagafjarðarsýslu, með hlutfalls-



207 

kosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal tvo 
menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari. 

sjóðsins. 

33. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar 

en missirislega og verðbréfaeign sjóðsins sömuleiðis. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum Þókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, 
hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 
ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um það, að rekstur 
sjóðsins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 97. júní 
1941, um sparisjóði, svo og reglugerð frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrir- 
mæli, og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykkt þessi staðfestist hér með. 

Viðskiplamálaráðuneylið, 24. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. 

Torfi Jóhannsson. 

1944 

145 
24. nóv.



1944 

146 

24. nóv. 

208 

SAMÞYKKTIR 

um Sparisjóð Önundarfjarðar. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn, sem stofnaður er 13. febrúar 1916, heitir Sparisjóður Önundarfjarðar 
og skal heimili hans og varnarþing vera á Flateyri. 

92 gr 
í mi bå ” það . , . 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu allir vera búsettir í Önundarfirði, og ábyrgjast 

þeir hver um sig, með kr. 200.00 — två hundruð krónum — til að bæta tjón, er 

sjóðurinn kann að verða fyrir og varasjóður ekki hrekkur til. 

3. gr. 
Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu vera 20. Skal stjórninni skylt að gera það, sem 

í hennar valdi stendur, til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. Ábyrgð 
getur eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarumdæminu, 
missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga eða ef maður verður öreigi á annan 

átt. 5 
3 

4. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi úr 

flokki ábyrgðarmanna, en hinn þriðji af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu, og gildir 
kosning þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa ef þess er óskað. 
Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni þrjú ár sam- 
fleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að þrem árum liðnum. Stjórn- 
in kýs formann úr sinum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðar- 

mönnum, flytji burt úr héraðinu, eða falli niður ábyrgð hans á annan lögmætan 
hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í stað 
hans fyrir það sem eftir er af kjörtímabilinu. Devi stjórnarnefndarmaður, kjörinn 
af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, 
skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórnin 

reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðs- 

ins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. Birta skal í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir 

séu stjórnendur sjóðsins, og hverjir undirriti kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo 

að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 
Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, 

að ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 

ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 

hans, endurskoðenda eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum 

skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæta þeir auk þess hegningu, eins og lög 

standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr. 

Stjórnendur sjóðsins mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. Eigi mega þeir 

heldur ábyrgjast lán úr sjóðnum fyrir aðra.
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6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráði tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. Það skal 

að jafnaði vera aðalregla, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðnum né í hann, 
nema tveir starfsmenn séu viðstaddir, og riti þeir upphæðina tafarlaust inn í bækur 
sjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita móttöku greiðslu í sjóðinn, án þess að 

annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í 
bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun 
formanns, þó aðrir starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnendur spari- 
sjóðsins hafi þessi störf með höndum. Aðalfundur ákveður þóknun stjórnarnefnd- 
armanna fyrir eitt ár í senn. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- 

ráðið ákveður fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. 
Greiðsla afborgana og vaxta af lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi 

skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu 
hreytt sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju 
breytt hafi verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft, sem þurfa þykir og ákveður stjórnin 

hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í apríl ár hvert skal aðalfundur haldinn, og boðar formaður 

hann öllum ábyrgðarmönnum þrem dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 
reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoð- 
enda og svörum stjórnar, og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 ábyrgðarmenn 
æskja þess. Fundurinn er lögmætur þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti 
eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 
þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 
sera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema > hlutar fundarmanna á lös- 

mætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en Í króna í senn. 
hb. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í imnstæðubók og fær hver maður reikn- 

ing. 
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c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, að 
samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 
hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær þar, 
ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins. þegar hann 
leggur inn í hana í fyrsta sinn. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn, eða 
sera að skilyrði, að féð skuli standa óbreyft að minnsta kosti eitt ár, en þá skal 
meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 
stæðu en 10 þúsund krónur. 

f, Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 
samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 
Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins við 

lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir við 
höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og gjald- 
ast vextir eigi í minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 
vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir 

í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum 
vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextir hafa verið skráðir í innstæðu- 
bók, má eigi breyta hinni skráðu upphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún 
finnst. 

15. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 
má að upphæðir frá 100 kr. til 300 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp, og upp- 
hæðir þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða uppsagnarfrests 
er eigi skylt að borga meira en 500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. sr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé nema því aðeins að 
viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 
Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 

innstæðuna með tékka án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega skrá á 
bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki veðhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 
eins þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það
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skal gert næst, þegar bókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur setið á 

1944 
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hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 24. nóv. 
skiptabókin hafi eigi verið sýnd, en sérstök kvittun hafi verið gefin. Við saman- 
burð innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það 
svo athugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og til- 

færist útborgun í reikning eiganda í innstæðubókinni. 
Greiðist innstæðufé að fullu skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgialds 

og glatist viðskiptabók, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár til að 

laka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 5 mánaða ettir 
áskorun í blaði því, er flytur sljórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagi lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, 
er sé Þirt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldaauglýsingar eru birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðu- 
fénu samanlögðu. 

Þegar svo er komið hag sjóðsins, getur sljórnarráðið samþykkt, eftir tillögu 
sparisjóðsstjórnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra fyrirtækja í almenn- 
ingsþarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður skal vera Í tryggum, auðseldum verðbréfum, eða inneign hjá Lands- 

bankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, en nemi 5% af 
samanlögðu innstæðufé sjóðsins cins og það var í árslok næst á undan. Nú ber 
svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa vegna ófyrir- 
sjáanlegra útborgana og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma því 
i samt lag aftur. 

II. Um útlán. 

22. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 
a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 

góð; 
hb. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta. eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri líma en eins
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146 árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu fullkom- 

24. nóv. lega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 
c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álitur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegt. 

23. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af lánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti 

um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluta sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er 

tullnægt skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, 

sem ríkið ábyrgist, og i tryggum; auðseljanlegum verðbréfum minnst %o hluta af 

innlánsfénu. Sjóður og bankainnstæður mega þó aldrei vera minni en 7% af inn- 

lánsfénu. 
Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þessa fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn- 

in tilkynna það sparisjóðseftirlitinu, er í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 

skuli í síðasta lagi vera búið að leiðrétta það. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust 

láta skrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar samþykki. 

25. gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið 

það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá gætt að jafnan séu í vörzlum sparisjóðsins 

fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðsins 

einnig ljóslega bera það með sér, hvar bréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur ávallt 

vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og allar útborganir 

úr honum og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og árslok;
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to hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið, einnig skal tilgreina tap það, sem hann kann að hafa beðið á árinu. 

Skal í þessu efni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 
3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 
reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við árslok sundurliðaða skrá yfir inneignir allra innstæðueiganda 

að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæmlega 
sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er sjóð- 
urinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 
hverju láni, svo glöggt sjáist, hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, og eins 
af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá 
yfir víxla þá, er sjóðurinn kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. 

Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxil- 

réttar hafi verið gætt. 
Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers lántakanda eða einkennistölu 

skuldabréfa, svo og einkennistölu viðskiptabókar. 
Loks skal semja skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, og skuldir þær, sem 

hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

31. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu, með hlut- 
fallskosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa skal 
tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins 

33. gr. 
Skylt er endurskoðendum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfa- 

eign hans að minnsta kosti einu sinni á ári. Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang 
að öllum bókum, verðbréfum og öðrum skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær 

sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra fyrirmæla, 
er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóðinn 
og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á ef eitt- 

hvað er athugavert, svo að úr verði bætt. 
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35. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 
síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 
ingurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til 
úrskurðar. 

36. gr. 
Verði ágreiningur á milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun 

á reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér ekki saman 
um, skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Eins skal farið að ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðs- 
ins sé ekki að öllu leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, 
um sparisjóði, svo og reglugerð viðskiptamálaráðuneytisins frá 15. febr. 1942. 

37. gr 37. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

38. gr. 
Með samþykktum þessum falla úr gildi lög fyrir Sparisjóð Önundarfjarðar, dag- Á 5 S i) . 

sett 13. febr. 1916, og brewtingar þær, er síðar hafa verið gerðar á þeim. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 24. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. 

Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fvrir Sparisjóð Árneshrepps. 

I. KAFLI 

Um ábyrgð og stjórn sjóðsins o. fl. þr 

1. gr. 
Sparisjóðurinn heitir Sparisjóður Árneshrepps. 

2 ør 2. gr. 
Abyrgðarmenn séu tuttugu. allir búsettir í Árneshreppi. Heimili sjóðsins og 

varnarþing skal vera í Árneshreppi, og skrifstofa hans þar sem stjórnin ákveður 
fyrir 1 ár í senn. 

3. gr. 

Sérhver ábyrgðarmaður ábyrgist með allt að kr. 200.00 — tvö kundruð kr. —- 
að sjóðurinn standi í skilum. Ef ábyrgðarmaður hefur orðið að greiða nokkuð 
fyrir sjóðinn, á hann rétt til hlutfallslegs endurgjalds frá meðábyrgðarmönnum 
sínum, samkvæmt reglum þeim, er gilda þegar fleiri en einn eru, allir fyrir einn 
og einn fyrir alla, sjálfskuldarmenn fyrir upphæð. 

4. gr. 
Nú deyr ábyrgðarmaður, flytur burtu úr hreppnum, eða fær sig lausan við 

ábyrgðina, og skal þá útvega nýjan ábyrgðarmann í hans stað.
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Bd. gr. 
Ábyrgðarmenn kjósa úr sínum flokki tvo menn til að stjórna sjóðnum, og 

skulu þeir vera búsettir í Árneshreppi, en sýslunefnd Strandasýslu kýs einn mann 
í stjórnina. —— Stjórnin kýs sér sjálf formann. Enn fremur kýs sýslunefnd tvo 
endurskoðendur fyrir sjóðinn. Varamenn séu kosnir á sama hátt. 

6. gr. 
Ábyrgðarmenn skulu hafa fund með sér í marzmánuði ár hvert. Á þeim fundi, 

sem er aðalfundur, skal leggja fram reikninga sjóðsins með athugasemdum end- 
urskoðenda, og svörum stjórnarinnar, og leggur aðalfundur úrskurð á reikningana. 
Aukafundi boðar formaður þegar honum Þykir þörf á, eða þá er helmingur af 
ábyrgðarmönnum óska þess. Á fundum ræður meiri hluti atkvæða. Lagabreyt- 
ingar má þó aðeins gera á aðalfundi, og því aðeins að í fundarboðinu hafi verið að- 
'arað um, ad tillaga til lagabreytinga komi til umræðu, og hvers efnis hún sé. 
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Reikningar sjóðsins skulu ár hvert full- 
samdir fyrir 14. dag febrúarmánaðar og afhendast þá þegar endurskoðendum, og 
skal endurskoðuninni lokið fyrir lok mánaðarins. Eftir það skulu reikningar sióðs- 
ins, ásamt fylgiskjölum, liggja innstæðueigendum til sýnis á skrifstofu sjóðsins 
til aðalfundar. 

KAFLI 

Um samlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vaxtagreiðslur, varasjóð o. fl. 

7. gr. 
a. Störfum sjóðsins verður gengt á þeim stað, stund og degi, sem stjórnin aug- 

lýsir. Á þessum tíma skulu að. minnsta kosti tveir starfsmenn sjóðsins vera 
til staðar til þess að sjá um inn- og útborganir, og annast afgreiðslustörf o. s. 
frv. Lán úr sjóðnum mega ekki aðrir en stjórnin veita. 

b. Innlög eru tekin í gjaldsengum peningum, en ekki minna en ein króna í hvert 
skipti. 

c. Það, sem lagt er í sjóðinn, færist inn í innstæðubók. Fær þar hver samlags- 
maður dálk. 

d. Sem skírteini fyrir innstæðufé fær hver innstæðueigandi viðskiptabók með 
sömu yfirskrift og í aðalbók stendur, og skal greiða fyrir hana eina krónu. 
Á bókina skal greinilega lelrað, að gildandi reglugerðir og samþykktir sjóðs- 
ins séu til sýnis hjá afgreiðslu sjóðsins. 

e. Ef sérstaklega stendur á, má neita viðtöku á fé í sjóðinn, eða sera að skilyrði 
að féð skuli standa óbreytt að minnsta kosti i sex mánuði, en þó skal meiri 
hluti stjórnarinnar vera því samþykkur. 

8, gr, 
Af fé því, sem lagt er í sparisjóðinn, verða fyrst um sinn greiddir sömu vextir 

og Landsbankinn greiðir. Aðalfundur getur, fyrir ár hvert, ákveðið hve háa vexti 
skuli greiða af innlögum. Vaxtatal byrjar þá er innstæða nemur 3 krónum. Vextir 
reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, frá næsta degi eftir að féð er lagt inn, þó 
eigi i minni pörtum en heilum eyri. 

9. gr. 
Vextir reiknast til 31. des. ár hvert, og leggist þá þegar við höfuðstól. Af upp- 

hæðum, er nema 500 kr. eða þar yfir, er sparisjóðurinn ekki skyldur að greiða vexti 
nema þær standi fulla tvo mánuði í sjóðnum. 
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10. gr 
Í hvert skipti, sem fé er lagt inn eða tekið út úr sparisjóðnum, skal það um leið 

vera ritað í viðskiptabókina. Vexti skal innfæra í viðskiptabækurnar þegar þær fyrst 

ár hvert eru sýndar á skrifstofu sjóðsins. Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt 
handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá 
útborgað fé það, er viðskiptabókin hljóðar um eða eitthvað af því. 

11. gr. 
Af innstæðufé verður greitt það, er menn óska eftir, án uppsagnarfrests, þegar 

stjórn sjóðsins sér sér það fært. En eigi er sjóðurinn skyldur til að borga upphæðir, 

er nema 200—-400 krónum, með minna en tveggja mánaða fyrirvara, 500—-1000 krónur 

með sex mánaða fyrirvara. Stjórn sjóðsins á rétt á, að innstæðueigandi taka á móti 
uppsögðu fé strax við uppsögn til gjalddaga, enda greiðir sjóðurinn enga vexti frá 

þeim degi, sem greiðsla er framboðin, og eigi eftir gjalddaga. 

< 
mr 

Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með tveggja til þriggja mánaða fyrir- 
vara eftir fjárhæðinni, samkvæmt ákvörðunum þeim, sem settar eru í 11. gr. og með 
sömu skilmálum og þar eru teknir fram. 

gr. 

13. gr. 

Ef öll innstæðan ásamt vöxtum, er tekin út, skal skila viðskiptabókinni án endur- 

gjalds. Glalist viðskiptabókin, verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

14. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingi hans vitjar ekki fjárins í 15 ár til að tak: 

við vöxtum eða höfuðstól, og heldur ekki innan 6 mánaða eða áskorun i blaði því, 

er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan með vöxtum orðin eign sjóðsins. 

15. gr. 
Af ágóða sparisjóðsins skal greiða allan kostnað við stjórn hans, svo sem ril- 

föng, prentun bóka og auglýsinga, peningahirzlu, húsnæði o. s. frv. Aðalfundur 
ákveður árslaun starfsmanna sjóðsins. Afgangurinn leggst í varasjóð. Tilgangur þess 

varasjóðs er að standa straum af tjóni því, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir. 

Ef meiri hluti allra ábyrgðarmanna samþykkir það á fundi og samþykki stjórnar- 
ráðs er fengið, má þó verja fé úr varasjóði í almenningsþarfir, hvort heldur er til 
alþýðumenntunar, samgöngubóta eða annarra verklegra fyrirtækja innan takmarka 
Árneshrepps. Með þessu móli má þó aldrei skerða varasjóðinn meira en svo, að hann 
nemi 10% af innstæðufénu. 

16. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta þannig: 

a) Með því að kaupa ríkisskuldabréf, veðdeildarbréf eða önnur skuldabréf, sem 

álíta má jafngóð. 

b. Með því að lána til einstakra manna, gegn áreiðanlegu fasteignaveði í jörð eða 

húseign, er sé vátryggð. Lána má í hæsta lagi % af virðingarverði veðsins. 
c. Með því að lána einstöku mönnum gegn sjálfskuldarábyrgð. Ábyrgðarmenn séu 

þó minnst tveir, er meiri hluti stjórnarinnar taki gilda. Ábyrgðarlán má ekki 

fara fram úr þúsund krónum og veitist ekki til lengri tíma en eins árs Í senn. 
Enginn úr stjórninni má vera skuldskeyttur sjóðnum, hvorki sem lántakandi né 

ábyrgðarmaður. 
d. Kaupa víxla, eða á einhvern annan hátt, er stjórnendur sparisjóðsins álíta hvggi-
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legan. Ekkert lán má veita úr sjóðnum, nema því aðeins, að meiri hluti stjórnar- 
innar sé lánveitingunni samþykkur. 

17. gr. 

Stjórn sjóðsins ákveður hve háir útlánsvextir skulu vera, þó svo að þeir séu 
aldrei hærri en í aðalbönkum landsins, nema með leyfi aðalfundar. Vexti af lánum 
skal ætið greiða fyrirfram. Séu vextir eða höfuðstóll ekki greiddir á gjalddaga, skal 
greiða 2% dráttarvexti árlega, auk hinnar umsömdu leigu. 

18, gr. 
Íbúar Árneshrepps skulu ganga fyrir öðrum til að fá lán úr sjóðnum. Að öðru 

leyti fer um starfsemi, skyldur og réttindi sparisjóðsins, sem lög um sparisjóði mæla 
fyrir. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamdlaráðuneytið, 29. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. En En 
Torfi Jóhannsson. 

SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Kinnunga í Ljósavatnshreppi. 

I. KAFLI 

Ábyrgð og stjórn. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Kinnunga. Heimili og varnarþing hans er í Ljósa- 
vatnshreppi. 

9 gT 2. gr. 
Sjóðurinn er tryggður með 3000 kr. — þrjú þúsund krónum — í stofnfé og hljóðar 

hvert stofnbréf upp á 50 kr. -— fimmtíu krónur —. Eigi skulu stofnfjáreigendur vera 
færri en 25. 

3. gr. 

Við eigendaskipti stofnbréfa, hvort sem er við sölu eða erfð, skal rita á bréfið 

sjálft, nafn hins nýja eiganda og sömuleiðis í gerðabók sjóðsins. Eignarréttur að 
bréfunum er því aðeins gildur, að þetta sé geit. 

Nú vill einhver selja stofnbréf, eitt eða fleiri, og skal hann þá aðvara stjórn 

sjóðsins og sér hún um söluna og full skil ándvirðis. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrir menn, tveir kjörnir af aðalfundi, úr hópi stofnfjár- 

eigenda, og tveir til vara, og hefur hver stofnfjáreigandi eitt atkvæði án tillits til 
þess hvort hann á eitt stofnbréf eða fleiri. Einn er kosinn af sýslunefnd Suður- 
Þingeyjarsýslu, ásamt einum varamanni. Hlutfallskosningu skal viðhafa ef óskað 
er. Kosningin gildir til eins árs. Stjórnin skiptir með sér verkum þannig, að einn 
er formaður annar gjaldkeri og þriðji ritari. 
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ð. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu og auglýsa árlega í blaði þvi, er flytur 
stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir kjörnir eru stjórnendur og starfsmenn sjóðsins, 
og hverjir undirriti skuldbindingar hans sagnvart viðskiptamönnum. 

Stjórnendur sjóðsins ábyrgjast einn fyrir alla og allir fyrir einn að fé hans 

fari eigi forgörðum fyrir hirðuleysi. 

6. gr. 

Stjórnendur sjóðsins mega ekki taka eða ábyrgjast lán úr sjóðnum, né reka 

neina starfsemi, er komið geti í bága við hagsmuni hans. 

7. gr. 
Stjórnendur annast að jafnaði rekstur sjóðsins, þó mega þeir ráða aðra starfs- 

menn, ef þörf krefur. 
Bókhald sjóðsins skal vera samkvæmt gildandi lögum um sparisjóði. 

8. gr. 
Hafi gjaldkeri sjóðsins þóknun fyrir starf sitt, er nemi 600 kr. á ári eða meira, 

skal hann setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. 
Sparisjóðseftirlitið ákveður fjárhæð tryggingarinnar, að fengum tillögum 

sparisjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Aðalfund skal halda árlega, eigi síðar en í febrúarlok. Skulu þar lagðir fram 

til samþykktar endurskoðaðir reikningar sjóðsins og kosnir tveir menn í stjórn og 

tveir til vara. 
Aðalfundur er lögmætur, ef helmingur stofnfjáreigenda er mættur. Afl at- 

kvæða ræður úrslitum. Þó má eigi breyta lögum sjóðsins nema % hlutar fundar- 
manna, á lögmætum fundi, samþykki. Mæti eigi helmingur stofnfjáreigenda skal 
boðað til fundar að nýju og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. 

II. KAFLI 

Innlög, útborganir og vaxtakjör. 

10. gr. 
a. Innlög eru tekin í sjóðinn í gjaldgengum peningum og eigi minna en ein króna 

í senn. Minni upphæð en tíu krónur ber ekki vexti. Vextir teljast frá fyrsta 
degi næsta mánaðar eftir að lagt er í sjóðinn. 

b. Sem viðurkenningu fyrir innlögum fær viðskiptamaður sparisjóðsbók með 
sömu yfirskrift og númeri og er á viðskiptareikningi hans í innlánsbók sjóðs- 
ins. Sé í henni útdráttur úr lögum sjóðsins. Viðskiptamaður greiði andvirði 

bókarinnar við móttöku. 
c. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má neita viðtöku á fé í sjóðinn eða gera 

að skilyrði, að það standi óhreyft að minnsta kosti eitt ár. 
d. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum um að hafa hærri 

innstæðu en kr. 5000.00 -- fimm þúsund krónur — 
e. Starfsmenn sjóðsins eru bundnir þagnarheiti um skipti einstaklinga við hann. 

11. gr. 
Stjórn sparisjóðsins ákveður vexti á hverjum tíma, í samræmi við ákvæði gild- 

andi laga. Vextir reiknast af mánuði þrítugnættum. 

Sjóðnum er ekki skylt að greiða vexti af þúsund krónum, eða meira fé, ef það 

stendur þar ekki lengur en tvo mánuði.
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12. gr. 148 

Innstæðum í sjóðnum, allt að 400 krónum, má segja upp með mánaðar fresti. 29. nóv. 
500—-1000 kr. með tveggja mánaða fresti, en stærri upphæðum með sex mánaða 

fyrirvara. 

13. gr. 
Aldrei mé greiða neina upphæð af innstæðufé, nema því aðeins að viðskiptabók 

sé sýnd, og upphæðin í hana skráð. 
Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 

löglega heimild eiganda til þess að fá útborgað fé úr henni. 
Þegar innlögum í sjóðinn er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, 

skal gefa sérstaka kvittun fyrir innlögum, og gildir hún þar til viðskiptabók er 
lögð fram, enda færist upphæðin í hana, og afhendist þá kvittunin gjaldkera. 

14. gr. 
Greiðist innstæða að fullu, skal viðskiptabók skilað án endurgjalds og merkt 

ógild og þess getið í bókum sparisjóðsins. 
Glatist viðskiptabók, verður með hana farið svo sem lög mæla fyrir. 

15. gr. 
Ef eigandi innstæðufjár, eða erfingjar hans, vitja eigi innstæðu sinnar í 15 

ár, til að taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða 
eftir áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan, ásamt 
vöxtum, orðin eign sparisjóðsins. 

16. gr. 

Sparisjóðurinn getur sagt lausu innstæðufé með þriggja mánaða fresti, en 
auglýsa skal það á lögmætan hátt. 

17. gr. 
Hreinan ársarð sparisjóðsins skal legggja í varasjóð. Borga má úr varasjóði 

tjón, er sparisjóðurinn verður fyrir og ársarður hrekkur eigi til að greiða, en annað 
eigi, nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af innstæðufé sam- 
anlögðu. Þegar svo er komið, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillögu sparisjóðs- 
stjórnar, að verja megi fé úr varasjóði til nytsamra fyrirtækja í almenningsþarfir 
í Ljósavatnshreppi. 

18. gr. 
Varasjóður skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða innstæðu í 

íslenzkum bönkum með ríkisábyrgð. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði 
svo fyrir en nemi 5% af innstæðufé í árslok næst á undan. Nú er sparisjóðurinn 
neyddur til að grípa fé þetta til óvæntra útborgana, og skal hann þá, svo fljótt 
sem verða má, koma því í samt lag aftur. 

II. KAFLI 

Um útlán. 

19. gr. 
Zignir sjóðsins skal ávaxta: 
með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur verðbréf jafngild, 
með því að lána fé gegn fasteignaveði, þó eigi yfir % af virðingarverði hví, er 
lögskipaðir virðingarmenn meta, og gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna 

eða félaga, 

S
p
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c. með því að kaupa víxla, er sparisjóðsstjórnin álitur trygga); 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

20. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir á 

gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 2% árlega í dráttarvexti, um þann 
tíma, sem borgun hefur dregizt. 

IV. KAFLI 

Um reikninga. 

21. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins er almanaksárið. Skylt er sparisjóðnum að færa 

reikninga sína eftir því formi, er fyrirmyndir stjórnarráðsins sýna, og skulu þeir 
þannig gerðir, að glöggt yfirlit fáist um starfsemi sjóðsins á liðna árinu og eignir og 

skuldir í árslok. 

V. KAFLI 

Um endurskoðun o. fl. 

22. gr. 

Sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu skal kjósa tvo endurskoðendur til að rann- 
saka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, og tvo til vara. Val endurskoðenda skal 

tilkynna sparisjóðseftirlitinu. 

23. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa öruggt eftirlit með öllum rekstri sparisjóðs- 

ins og bókfærslu hans. Enda eiga þeir jafnan frjálsan aðgang að bókum hans, 
skjölum og verðbréfum. Heimilt er þeim að rannsaka sjóðforða hvenær sem er 

og bera saman við bækurnar. Ársreikning skulu þeir endurskoða og skila honum 
með árituðum vottorðum fyrir aðalfund, til endanlegs úrskurðar. Skal reikning- 

urinn síðan sendur því ráðuneyti, sem með bankamál fer. 

24. gr . gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda og stjórnenda um rekstur sparisjóðsins 5 5 5 st . 

eða bókfærslu hans, skal leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

25. gr. 
Leggist sparisjóðurinn niður, skal varasjóður hans og aðrar skuldlausar eignir 

verða eign Ljósavatnshrepps. Skulu stofnfjáreigendur sjóðsins hafa rétt til að ráð- 

stafa fé því nánar, með samþykki stjórnarráðsins. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 29. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon.   
Torfi Jóhannsson.
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Útkomið í A-deild Stjórnartíðindanna 1944. 

Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Akureyrarkaupstað, nr. 62 3. nóv. 1915, 
undirskrifuð af forsetanum 20. desember 1944, nr. 75. 

Lög um Hjúkrunarkvennaskóla Íslands, undirskrifuð af forsetanum sama dag. 
nr. 76. 

Lög um breyting á lögum nr. 21 14. Júní 1929, um hafnargerð á Skagaströnd, 
undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 77. 

Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 36 30. Júlí 1909, um laun háskólakenn- 
ara, og um breyting á lögum nr. 21 1. febr. 1936, um Háskóla Íslands, undirskrifuð 
af forsetanum 28. desember 1944, nr. 66. 

Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð einkamála í héraði, 
undirskrifað af forsetanum sama dag, nr. 67. 

Hafnarlög fyrir Ólafsfjörð, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 68. 
Lög um lendingarbætur í Djúpavogi, undirskrifuð af forsetanum sama dag, 

nr. 69. 
Lög um lendingarbætur í Selárdal í Ketildalahreppi, undirskrifuð af forsetan- 

um sama dag, nr. 70. 
Lög um breyting á hafnarlögum fyrir Neskaupstað, nr. 66 4. júlí 1942, undir- 

skrifuð af forsetanum 30. desember 1944, nr. 71. 
Fjárlög fyrir árið 1945, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 72. 
Lög um veiting ríkisborgararéttar, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 73. 
Lög um breyting á lögum nr. 39 30. Juni 1942, um breyting á lögum nr. 26 13. 

Jan. 1938, um bændaskóla, undirskrifuð af forsetanum sama dag, nr. 74. 

GJALDSKRÁ 

Rafmagnsveitu Reykjavíkur. 

I. Raforka. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku á Þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lýsing. 
Þar, sem raforkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld: 

Í. Um kwst.-mæli á 75 aura hver kwst. 
2. Um hemil eða hemil-mæli á 100 kr. hvert árshektowatt, og skal hemilstillingin 

ávallt standa á heilu hw. og bil milli lveggja stillinga eigi minna en 15% hinnar 
hærri. Umframnotkun skal seld samkv. gjaldskrárlið A. 1. Samkv. þessum lið 
má selja útiljós, enda þótt mælitækjum verði ekki við komið. 

3. Um kwst-mæli á 20 aura hver kwst. auk fastagjalds, er nemi 100 kr. á ári fyrir 
allt að 25 m? sólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og 2.70 fyrir hvern m? um- 
fram 25 m?. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í búðum, vinnustofum 
og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila fermetragjaldinu með 3,5. 4. Um tvígjaldsmæla, ef um meir en 2,5 kw. afl er að ræða og notkunartíminn er meiri en 600 klst. á ári á 75 aura á kwst. á ljósatíma en 20 aura á kwst. utan ljósa- 
tíma. 

Ljósatími skal talinn þessi: 
Í apríl til ágúst frá kl. 201 til kl. 22. 

30. dag desembermánaðar 1944, Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.. 

1944 
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sept. og marz frå kl. 19 til kl. 22. 

okt. og febr. frå kl. 17% til kl. 22. 

nóv. og jan. frá kl. 16 til kl. 22. 

Í des. frá kl. 15 til kl. 22. 

Ef ársnotkun er meiri en 10000 kwst., má veita afslátt á notkun utan ljósa- 

líma samkv. ákvæðum gjaldskrárliðs C. 4. . 

Verdi tvigjaldsmæli ekki vid komid, er heimilt að nota einfalda ljósmæla 

undir þessum gjaldskrárlið, og skal þá reikna 7 kwst ársnotkun á hvern fermetr: 

gólfflatar sem notkun á ljósatíma, en alla notkun umfram það sem notkun utan 

„ 

ljósatíma, eins og ákveðið er hér að ofan. 

Í 
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B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar. 

Um tvenna kwst.-mæla, annan til ljósa, en hinn til heimilisvéla. Um ljósamælinn 

reiknast ljósagjald samkv. A. 1. á hinn mælinn 20 aurar á kwst. 

Um einn kwst.-mæli á 14 aura hver kwst. og auk þess fastagjald kr. 20.00 af 

hverju íbúðarherbergi heimilisins. Leiga af mælinum er innifalin í fastagjaldinu. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til suðu til veitingahúsa, gisti- 

húsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða taldir heimili, enda sé þá rafmagnið 

selt um sérmæli og leiga goldin af sérmælinum, en herbergjagjald ekki reiknað. 

Um hemil-mæla 600 kr. hvert árskw. og auk þess 16 aura á kwst fyrir umfram- 

notkun. Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött að viðbættum 100 wöttum fyrir 

hvert íbúðarherbergi fram yfir tvö. 

Þennan gjaldskrárlið, B. 3., má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlanir og 

verkstæði, þó eigi fyrir 3-fasa hreyfla, og skal þá miða stillingu hemilsins við 

500 wött fyrir fyrstu 25 m? gólfflatar eða minna, og síðan 100 wött fyrir hverja 

12 m? eða minna, og skal m? reiknaður út eftir sömu reglum og settar eru fyrir 

gjaldskrárlið A. 3. 

Reglur um úlreikning herbergja. 

Í útreikningi á fjölda herbergja i íbúð skal aðeins telja stofur og svefnherbergi 

o. þ. h., en ekki eldhús, baðherbergi, göng og geymslur. Borðstofueldhús skal telja 

sem herbergi. Herbergi minna en 5 mé“ skal telja sem hálft, en stærra en 25 m? sem 

tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minna en 10 m? má reikna með þeirri 

meðalstærð. 

C. Vélar. 

Þar, sem raforka er notuð til vélarekstrar, skal hún seld: 

Um kwst.-mæli á 40 aura kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, 

má krefjast minnsta ársgjalds frá 50 til 80 kr. á hvert uppsett kw. vélanna. 

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja raforku til barna- og unglingaskóla, 

sjúkrahúsa, kirkna og annarra þess háttar opinberra stofnana. Svo og til vinnu- 

lagna við byggingar meðan á byggingu stendur. 

Um mestu mæla fyrir mesta notað afl á árinu þannig: 

160 kr. á árskw. fyrir fyrstu 10 kw, 
130 — - — — næstu 15 — 

100— — — —  — 25 — 
80 — —  — — umfram 50 — 

og skal auk þess greiða kwst.-gjald, er reiknast þannig: 

Fyrstu 25000 kwst. ársnotkun á 7.0 aura hver kwst. 

Næstu 25000 — — -65 — — — 

— 50000 — — -60 — — —
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Næstu 106000 kwst. ársnotkun á 5.5 aura hver kwst. 149 

— 150000 — — -50 — — — 5. des. 

250000 —- — -45 — — — 

Umfram 600000  — — -4.0 — — — 

3. Um hemilmæla á 360 kr. árskw. og 20 aura á kwst. öll umframnotkun. Rafmagns- 
stjóri ákveður stillingu hemilmælisins í hvert skipti í hlutfalli við vélaaflið. 

4. Um tvígjaldsmæli, ef um meira en 5 kw. afl er að ræða, og notkunartíminn er 
meira en 500 klst. á ári, á 75 aura á kwst. á dýra tímanum, sem talinn skal frá 

kl. 10.45 til kl. 12.00, en 20 aura á kwst. endranær. 

Ef ársnotkun utan dýra tímans er meiri en 10000 kwst., má veita afslátt á þeirri 
notkun, er reikna skal þannig: 

Fyrstu 10000 kwst. á ódýra tímanum 20 aura á kwst. 
Næstu 20000 — - — — 18 — - — 

— 20000 — - SE l6 — — — 
— 50000 — — — — 11 — — — 

50000 — — — — 12 — — — 
Umfram 150000 — — — — 10 — — — 

D. Hitun. 
1. Um kwst.-mæli á 9 aura kwsl. enda sé þá minnsta notkun 10000 kwst. á ári. 

Heimilt er að rjúfa strauminn með klukkurofa, frá kl. 10.45 til 19, þar sem 
Það eigi truflar verulega rekstur, að dómi rafmagnsstjóra. Sameina má þennan 
gjaldskrárlið B. 2., enda skal þá talið á B. 2.-lið 1000 kwst notkun fyrir einher- 

bergisibudir og 600 kwst ad auki fyrir hvert herbergi, sem bar er framyfir, allt 
ad 3000 kwst. å ári. 

2. Um kwst.-m. á 5 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa frá. kl. 
9 til 12 og í 7 klst. á tímanum frá kl. 14 til 23. 

3. Um kwst.-m. á 3.5 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa frá kl. 

8 til 23. 
4. Um hemilmæli samkvæmt gjaldskrárlið C. 3. 

5. Um tvígjaldsmæli á 6 aura hver kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og 20 aura hver kwst. 
frá kl. 8 til 23. 

Selja má rafmagn samkv. þessum gjaldskrárlið til véla, sem uppfylla skil- 
yrði fyrir gjaldskrárlið C. 4., ef straumur er rofinn af lögninni með klukkurofa, 
frá kl. 10.45 til kl. 12. 

Skilyrði fyrir sölu raforku til hitunar: 
a) Að vélaafl, gölulínur og spennur þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra. 
b) Að notandinn kosti tengingu klukkurofa og greiði leigu fyrir hann samkvæmt 

reglum, sem gilda um leigu mæla. 

c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki gerð samkvæmt fyrirmælum Rafmagnsveit- 
unnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir. 

d) Að, ef um húsahitun er að ræða sé straumurinn rofinn með klukkurofa allt að 
tveimur klst. fyrir hádegi og 2 klst. á eftirmiðdögum á tímabilinu 16—-20. 

e) Skilyrði í 1. lið D. um minnstu eyðslu gildir eigi, þegar um húsahitun er að ræða. 

E. Afgangsorka. 
Afgangsorku má selja þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með 

því skilyrði, að stöðva megi orkusöluna til Þeirra, hvenær sem þarf, að dómi raf- 
magnsstjóra.
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Fyrir 100 kw. afl eða meira um kwst.-mæli á 9 aura hverja kwst. fyrir 50000 kwsl. 

ársnotkun. Fyrir næstu 50000 kwst. ársnotkun má veita afslátt, er nemur 10% og fyrir 

næstu 50000 kwst. 20% afslátt o. s. frv. allt upp í 50% afslátt fyrir alla notkun um- 

fram 250000 kwst. 

F. Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum 

samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs i senn, nema til komi samþykki 

bæjarráðs. 

G. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjar- 

ráðs. 

H. Fyrir hver 10 stíg, sem verðlagsvísilala Hagstofunnar hækkar eða lækkar er 

heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga Rafmagnsveitunnar um 2%. 

II. Mælaleiga. 

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, 

og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækj- 

um samkvæmt eftirfarandi skrá: j 
Ársleiga í kr. 

upp að 35—75 yfir 75 
30 amp. amp. amp. 

Einfasa kwst.-mælar, einfasa hemilmælar og hemlar ...... 12.00 ” ” 

Prifasa kwst.-mælar, brifasa hemilmælar, einfasa frådråttar- 

mælar, lausir ........20.000 00... oo. 24.00 36.00 48.00 

Tvígjaldsmælar, mestumælar „......002000 0... 36.00 48.00 60.00 

Lausar skiptiklukkur, einar sér .....0.00.0000 0... FR 12.00 ” ” 

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem 

næst 15% af mælisverðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. Leigan 

skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku. 

III. Ýmis gjöld. 

1. Opnunargjöld. 

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið 

fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 4 krónur. 

2. Sektir fyrir óleyfileg vör. 

Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 

laust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 4 króna gjald á skrif- 

stofu Rafmagnsveitunnar. 

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, stað- 

festist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til að öðlast þegar gildi, 

og skal verðlag á rafmagni samkvæmt gjaldskránni gilda um notkun á rafmagni eftir 

aflestur rafmagnsmæla um mánaðamótin desember 1944 janúar 1945. Birtist sjald- 

skráin til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli, og fellur, jafnframt því er 

hún kemur til framkvæmda, úr gildi gjaldskrá um sama efni útgefin 12. desember 

1940, ásamt bráðabirgðabreytingu á þeirri gjaldskrá útgefinni 29. nóvember 1943 

Afvinnu- og samgöngumálaráðunytið, 5. desember 1944. 

Emil Jónsson. 
  

Vigfús Einarsson.



GJALDSKRÁ 

Rafveitu Hafnarfjarðar. 

Samþykkt af bæjarstjórn Hafnarfjarðar hinn 26. september 1944, 

I. Raforka. 
Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér 

segir: 

A. Lysing. 
Þar sem orkan er aðallega notuð til lýsingar skal hún seld: 

I. Umm kwst.-mæli á 1 kr. hver kwst. 
2. Um hemilmæli á 120 kr. hvert árshektowatl (hw) og skal hemilstillingin ávallt 

slanda á heilu hw. Umframnotkun skal hér seld á Í kr. hver kwst. 
3. Um kwst.-mæli á 25 aura hver kwst., auk faslagjalds, er nemi 4 kr. á ári af hverj- 

um fermetra (m?) gólfflatarmáls í rúmi því, er lýsa skal. Þar sem sólffletir eru 
tiltölulega stórir, miðað við ljósamagn, er heimilt að veita afslátt á fastagjaldi, 
samkv. reglum, er rafveitustjórn setur. 

B. Rafmagn til almennrar heimilisnolkunar. 
I. Um tvenna kwst.-mæla, annan til ljósa en hinn til heimilisvéla, suðu og hitunar. 

Um ljósamælinn reiknast 1 kr. á hverja kwst., en á hinn mælinn 20 aurar. 

2. Um einn kwst.-mæli á 14 aura hver kwst. af fyrstu notkun, er nemi: 

50 kwst. á m? á ári af fyrstu 25 m? gólfflatar 

  

30 — — — — næstu 25 — — 
15 5 — 

en notkun umfram. þetta greiðist með 9 aurum hver kwst. 
Notandi greiði hér fastagjald, er nemi 25 aurum á hvern m? á mánuði, er 

notandi er tengdur við rafveituna. 
Miða skal við gólfflöt allrar íbúðarinnar, sem telst herbergi, sem ætluð eru 

til íbúðar og eldhús. 
Heimilt er að takmarka ákvæði gjaldliðs þessa þannig, að gólfflötur heimilis 

reiknist eigi yfir 25 m? á hvern mann á heimilinu. Þó skal til þess koma leyfi 
rafveitustjórnar í hvert sinn. 

3. Um kwst.-mæli á 16 aura hver kwst. af fyrstu notkun, er nemi: 

Í íbúð, sem er 1 herbergi og eldhús 1000 kwst. á ári 
3 — 1800 —  —— 
om mm RE . — 1600 —  — — 
BED ER 1800 
5 —  — 2000 — 
ST 
ET 

Notkun umfram þetta greiðist með 9 aurum hver kwst. Notandi greiði auk 
þess fastagjald kr. 2,30 á mánuði fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og 
eldhús. 
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C. Vélar. 

Þar sem orkan er seld til vélareksturs skal hún seld: 
Um kwst.-mæli á 50 aura hver kwst. 

Um hemilmæli á 360 kr. árskw., og 22 aura öll umframnotkun. Rafveitustjóri 

ákveður stillingu hemilmælis í hvert skipti í hlutfalli við vélaaflið. 

Um tvígjaldsmæli, ef um meira en 10.kw. afl er að ræða, og ársnotkunartíminn 

er meiri en 500 klst. á 100 aura á tíma mesta álags, en 22 aura utan þess tíma. 

Heimilt er að reikna tíma mesta álags allt að 2 klst. um hádegi og 2 klst. 

að kvöldi. 
Ef ársnotkun um einn mæli er meiri en 10000 kwst., má veita afslátt á notkun 

utan tíma mesta álags, þannig: 

Fyrir fyrstu 10000 kwst. utan tíma mesta álags 22 aurar 

— næstu 20000 — — — — 4% — 

— — 20000 — — — — — 18 — 

— 50000 — — 16 - , 

- —— 50000 - 8 - 14 — 

og notkun umfram 150000 -— HR a 19 — 

Um mæla þannig reiknað: 
160 kr. árskw. fyrir fyrstu 10 kw. 
130 — — — næstu lå — 

100 — — — — 25 — 

80 —  — -— umfram 50 — 

Auk þess greiðist kwst.-gjald, er reiknast þannig, miðað við eitt ár: 

Fyrstu 25000 kwst. ársnotkun á 7.0 aura hver kwst. 

Næstu 25000 — — -65 — — — 

— 50000 — — 60 — — — 

— 100000 — — 55 — —  — 

— 150000 — — -50 — — — 

— 250000  — -45 — — — 

Umfram 600000  — — -40 — — — 

D. Hitun. 

Þar sem orkan er notuð fil hitunar má selja: 

Til upphitunar húsa, enda sé rafmagnsupphitun aðalupphitun 

a. Um sérmæli fyrir hitalögnina á 3.5 aura hverja kwst. 

b. Um sérmæli á 24 aura hverja kwst., enda hafi rafveitan rétt til að rjúfa 

strauminn að hitalögninni í eina kist. um hádegi. 

c. Um sérmæli á 2 aura hverja kwsl., enda megi þá rjúfa strauminn að hita- 

lögninni í 2 klst. um hádegi og í 1 klst. að kvöldi, þegar álag rafveitunnar er 

mest 

d. Um tvígjaldsmæla fyrir hilalagnir á 1.6 eyri fyrir hverja kwst. frá kl. 22 til 

kl. 8, en á 2.2 aura frá kl. 8 til kl. 22. Straumurinn sé rofinn á sömu tímum 

og við D 1 c. 

e. Um sama mæli sem til annarrar heimilisnotkunar samkvæmt gjaldskrárlið 

B 2 og B 3, þannig að verð á umframnotkun lækki úr 9 aurum i 24 aura, ef 

fullnægt er skilyrðum D 1 b, í 2 aura ef fulinægt er skilyrðum D 1 d, og reiknast 

þá öll næturnotkun á 1.6 aura. 

f. Um kwst.-mæli á Í eyri fyrir hverja kwst. næturnotkunar, er fer fram frá kl. 

29 til kl. 8, enda sé eingöngu eða því nær eingöngu notað næturrafmagn til 

upphitunar hússins. 

hússins:
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2. Til hitunar í iðnaði, handiðn eða atvinnurekstri á 35 aura, enda sé þá minnsta 150 
notkun 10000 kwst. á ári. 

3. Til hitunar í iðnaði, handiðn eða atvinnurekstri um tvígjaldsmæli á 2.0 aura 
hverja kwst. frá kl. 22 til 8 og á 9 aura frá kl. 8 til kl. 29. 
Heimilt er að breyta gjaldskrárliðum hlutfallslega við kolaverð og miðast þá 

framangreint verð á D við 70 kr. útsöluverð á kolum (tonn). 
Sala samkvæmt gjaldskrárlið Ð 1 til fullrar húshitunar er bundin því skilyrði, 

að gölulínur og spennubreytar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra. 
Notandi skal kosta tengingu sjálfvirks klukkurofa fyrir hitalögnina, og greiða 

leigu fyrir hann samkv. sömu reglum og gilda fyrir leigumæla. 

E. Sumarnotkun. 
Rafveitustjórn er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum 

A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun 
er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin. 

F. Þegar sérstaklega stendur á 
má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur 
en til eins árs i senn, nema til komi samþykki rafveitustjórnar. 

G. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu 
ákveður bæjarstjórn eftir tillögu rafveitustjórnar. 

II. Mælaleiga. 
Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækis, sem nota skal fyrir veitu hverri. 

Heimilt er að taka leigu fyrir mælitæki, er nemi allt að 20% árlega af verði þeirra. 

III. Heimtaugargjöld. 
Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða heimtaugargjald, er 

miðast við brunabótamat á húsum og mannvirkjum á þann hátt, sem hér segir: 

Heimtaugargjöld 
Brunabótamat Jarðlína Loftlína 

Í RA 0— 5000 kr. 300 kr. 170 kr. 
BL 3000— 10000 — 380 — 230 — 
Br 10000— 12500 — 450 — 280 — 
ÅL seeseeereree 12500—- 15000 — 510 — 330 — 
DB. seere. 15000— 17590 - 560 — 370 — 
BG. essere 17500—- 20000 -— 600 — 420 — 
FRIÐ 20000— 25000 — 700 — 510 — 
So 25000—- 30000 — 780 — 600 — 
DL seeren 30000—— 40000 - 880 — 650 — 

10. ............ 40000— 50000 — 980 — 700 — 
ll. ............ 50000— 60000 -— 1060 — 750 — 
12. 60000— 70000 — 1100 — 790 — 
13. rese. 70000— 80000 — 1140 — 830 — 
14. sees. 80000— 90000 — 1170 — 870 — 
15. ............ 90000—100000 — 1200 — 900 — 
16. 2... 100000—125000 — 1250 — 950 — 
17. ............ 125000—150000 — 1300 — 1000 — 
18. ............ 150000—-200000 — 1400 — 1050 — 
19. 20. yfir 200000 — 1500 — 1100 — 

18. des.
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150 Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 15 m, loftlínuheimtaugar meiri en 40 m 

18. des. og gildleiki vira meiri en 2X70 qmm, skal húseigandi kosta það, sem þar er fram yfir. 

Standi sérstaklega á, eða séu óvenjulega miklir örðugleikar við lagningu heimtaugar, 

má krefjast sérstaks endurgjalds af húseiganda, en gera skal honum aðvart um það 

fyrirfram. 
Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að húsinu, skal greiða allan kostnað við síðari 

heimtaugar eftir reikningi. 

Heimtaugargjald fellur í gjalddaga, þegar er lokið er lagningu heimtaugar. 
z 

IV. Ymis gjåld. 

1. Opnunargjöld. 

Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar, er óheim- 

ilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt 3 kr. gjald á skrifstofu rafveitunnar. 

2. Sektir fyrir óleyfileg vör. 

Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafar- 

laust. Er óheimilt að opan aftur fyrr en notandi hefur greitt 3 kr. gjald á skrifstofu 

rafveitunnar. 
Rafveitustjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá 

þessari, um allt að 20% án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. 

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, 

til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá rafveitunnar nr. 26 frá 9. marz 1940 

og síðari breytingar á henni. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðunytið, 18. desember 1944. 

Emil Jónsson.   
Vigfús Einarsson. 
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um breyting å hafnarreglugerd fyrir Sudureyrarkauptun, nr. 165 9. sept. 1939. 

Öll gjöld samkvæmt hafnarreglugerðinni skulu frá og með 1. janúar 1945 

innheimtast með 100% hækkun. 

Reglugerðarbreyting þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 23 13. jan. 

1938, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 27. nóvember 1944. 

Emil Jónsson. 
Páll Pálmason.



Stjórnartíðindi 1944, B. 19. 229 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 65. tbl. Lögbirtingablaðsins 
1944, um endurnýjun ferðaskírteina skipa eftir boði brezku flota- 
stjórnarinnar. 

Brezka flotastjórnin hefur tilkynnt íslenzku ríkisstjórninni að nauðsynlegt sé að öll íslenzk skip, 10 til 750 smál. að stærð, fái endurnýjuð eins fljótt og hægt er eftir 1. desember 1944 ferðaskírteini þau, sem um ræðir í tilkynningu ríkisstjórnarinnar, dags. 7. marz 1941. 
Skírteini þessi verða afgreidd sem hér segir: Í Reykjavík hjá Þrezka aðal- konsúlnum, á Akureyri hjá brezka vice-konsúlnum, á Seyðisfirði hjá brezku flota- stjórninni og í Vestmannaeyjum hjá brezka vice-konsúlnum. 

Auglýsing frá ríkisstjórninni, birt í 66. tbl. Lögbirtingablaðsins 
1944, um bannsvæði í og utan við Faxaflóa. 

Brezka herstjórnin hefur talið nauðsynlegt vegna kafbátahættu að banna alla umferð skipa í myrkri um ákveðið svæði í og utan við Faxaflóa. Takmörk svæðis- ins eru sem hér segir: 

RIPOSS:53 Á / 

  

(4) IÐA le) { 

1 (2 Bla) A 
Akranes Á a 

Í 

    

  

  
    Gen} ugladrmgur bål (WH     

30. dag desembermánaðar 1944.  Rikisprentsmiðian Cntanbarg 
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(a) Geirfugladrangur 
(b) 63.4034 N. 22.49 V. 
(ce) 64.0634 N. 2249 V. 
(d) 64.07 CN. 2233 V. 
(e) 64.26 N. 22.33 V. 
(f) 6426 N. 23.18 V. 

Ríkisstjórnin hefur því ákveðið að banna fyrst um sinn, þar til öðru vísi verður 

ákveðið, fiskveiðar, siglingar og umferð allra skipa um þetta svæði í myrkri. 

Skip, sem eru stödd utan þessa svæðis, en innan 60 sjómílna fjarlægðar frá 

Reykjavík, skulu vera svo vel lýst sem frekast er unnt. 

Það er alvarlega brýnt fyrir mönnum að hlýða banni þessu. Hver sá, er út af 

því bregður, á það á hættu að verða fyrir hernaðaraðgerðum. 

GJALDSKRÁ 

fyrir dómtúlkun og skjalaþýðingar. 

1. gr. 

Grunngjöld fyrir störf dómtúlka og skjalaþýðenda skulu vera sem hér segir: 

Fyrir staka blaðsíðu heila kr. 19.40. 

Fyrir hverja síðu í stærri þýðingu kr. 15.60. 

Sé um tekniskt mál að ræða, hækkar grunngjald þetta um 50%. 

Fyrir minnstu þýðingu kr. 16.00. 

Skylt er skjalaþýðanda að láta frumriti fylgja tvö samrit endurgjaldslaust. 

Séu látin af hendi fleiri samrit, skal fyrir hverja blaðsíðu samrit greiða kr. 2.50. 

Við grunngjöld öll bætist 30% uppbót og síðan verðsluðulsuppbót eftir vísi- 

tölu eins og hún er á hverjum tíma. 

2. gr. 

„Blaðsíða“ táknar í gjaldskrá þessari foliósíðu, 33 X 20 em að stærð, vélrit- 

aða i aðrahvora línu í níu-stafa (nine-piteh) ritvél, og byrji lína i sextánda sæti 

á slíkri vél. 
3. gr. 

Lågmarksgrunngjald fyrir dómtúlkun skal vera kr. 25.00 fyrir eina klukku- 

stund eða skemmri tíma. Fyrir hverja klukkustund eða brot úr klukkustund þar 

fram yfir, skal greiða kr. 12.00. Þetta verðlag skal bætt upp eftir því sem segir Í 

1. grein 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 32/1914. 

Í dómsmálaráðuneytinn, 14. nóvember 1944. 

Finnur Jónsson. Í 

Gústav A. Jónasson.
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REGLUGERÐ 
um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

1. gr. 
Sjóðstjórnin má gera það að skilyrði fyrir upptöku starfsmanna í flokki þeirra, sem greindir eru í 1--38. tölulið 4. gr. laga nr. 101 1943, í tölu sjóðfélaga, að allir starfsmenn stofnunar þeirrar, sem starfsmaðurinn vinnur í, bæjar-, sýslu- eða sveitarfélags, sem eru 20 ára eða eldri og uppfylla skilyrðin fyrir því að seta verið sjóðfélagar, gangi í sjóðfélagið. 

9 er 2. gr. 
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja skal kjósa einn mann í stjórn lífeyris- sjóðsins í stað sjóðfélaga eða félagsskaps þeirra, sbr. 6. gr. laga nr. 101 1943. 

3. gr. 
Starfstími sjóðfélaga telst sá tími, sem hann hefur greitt iðgjöld til sjóðs- ins. Starfstíminn þarf ekki að vera samfelldur. 
Starfstími þeirra sjóðfélaga, sem keypt eru réttindi vegna starfa, er þeir hafa haft með höndum áður en þeir gerðust sjóðfélagar, ákvarðast með tilliti til Þessa. 

4. gr. 
Heimild 5. gr. laga nr. 101 1943 nær til allra þeirra sjóðfélaga, er sökum aldurs síns við upptökin í sjóðfélagið sætu ekki öðlast hámarksréttindi fyrir sig og maka sinn, þótt þeir störfuðu til 65 ára aldurs. 
enginn, sem er 56 ára eða eldri, Setur orðið sjóðfélagi nema honum séu keypt réttindi fyrir fyrri starfstíma. 

ð. gr. 
Sjóðfélagi, sem öðlast hefur réttindi til hámarkslífeyris og orðinn er fullra 65 ára að aldri, eða samanlagður aldur hans og starfstími er 95 ár, þarf ekki að greiða iðgjöld í sjóðinn. 

6. gr. . Reynist fullur elli- eða örorkulifeyrir lægri en 60%, ef fullur lífeyrir maka er lægri en 40% af meðalgrunnlaunum síðustu 10 ára áður en sjóðfélagi lét af starfi, að viðbættum uppbótum, svo sem greitt er á laun opinberra starfsmanna, skal hann hækkaður í þá fjárhæð, en ríkissjóður endurgreiðir sjóðnum mismun- inn, á meðan framfylgt er ákvæðum þingsályktunar frá 28. ágúst 1942, og heimild 2. mgr. 1. gr. laga nr. 48 1942, um verðlagsuppbót á laun embættismanna og ann- arra starfsmanna ríkisins, er notuð. Tilsvarandi reglur gilda um þá, sem ekki hafa öðlast hámarksréttindi. 

7. gr. 
Gjöld sjóðfélaga skulu innheimt mánaðarlega að Ms hluta. Meðan mánaðar- laun eru breytileg vegna breytinga á framfærsluvísitölu má innheimta mánaðar- lega áætlaðan %s hluta af ársiðgjaldi, en jöfnuður skal þá gerður í desembermánuði ár hvert. 
Þeir aðilar, sem innheimta iðgjöld í umboði Tryggingastofnunarinnar skulu senda henni skilagrein yfir innheimt iðgjöld fyrir 15. næsta mánaðar eftir gjald- daga þeirra, en full skil fyrir öllum iðgjöldum skulu Þeir hafa gert fyrir 31. jan. ár hvert. Um greiðslu iðgjaldafjárhæðarinnar fer að öðru leyti eftir samningi Tryggingastofnunarinnar við hvern einstakan innheimtuaðila. 
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8. gr. 

Tryggingastofnun rikisins annast greiðslu lífeyris. Heimilt er henni þó að 

semja við einstaka launaafgreiðsluaðila um greiðslu lífeyris í umboði hennar. 

Árslífeyri skal greiða með 7%42 mánaðarlega fyrir fram, nema þeir, sem lífeyris 

njóta, óski færri gjalddaga. 

"9. gr. 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 101 30. des. 1943 og lögum 

nr. 48 30. júní 1942, öðlast þegar gildi. Ákvæði hennar gilda frá þeim tíma, er lög 

nr. 101 1943 öðluðust gildi. 

Fjármálaráðuneytið, 24. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. 
  

Magnús Gíslason. 

SAMÞYKKTIR 

Sparisjóðs Þórshafnar og nágrennis. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis, og skal heimili hans 

og varnarþing vera í Þórshöfn. 

2. gr. 

Sjóðurinn er stofnaður með 105 stofnbréfum, upphæð hvers stofnbréfs 109 kr. 

og má auka stofnféð með samþykkt aðalfundar. 

Eigendum sé greiddur árlega arður af stofnbréfum, er sá jafnhár ársvöxtum 

af nafnverði stofnbréfanna eins og innlánsvextir sparisjóðsins eru ákveðnir. 

Stofnfjáreigendum heimilast eigi að selja stofnbréf sín, nema með samþykki 

og í samráði við stjórn sjóðsins. Þegar eigendaskipti verða, hvort heldur er með 

afsali eða með erfðum, skal rita það á stofnbréfið og einnig í gerðabók sjóðsins. 

Eigi mega fleiri en 10 — tíu — stofnbréf vera Í eins manns eigu. 

3. gr. 

Stofnfjáreigendur mega ekki vera færri en 12. Skal stjórninni skylt að gera það, 

sem i hennar valdi stendur til að sjá um, að stofnfjáreigendur verði aldrei færri. 

Stofnfjárframlag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurfall ábyrgðar eða sam- 

kvæmt heimildinni í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi, úr 

flokki stofnfjáreigenda, en hinn þriðji af sýslufundi (sýslunefnd) Norður-Þing- 

eyjarsýslu á sama ári, og gildir kosning þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu 

skal viðhafa, ef þess er óskað, og hefur hver stofnfjáreigandi eitt atkvæði án til- 

lits til þess, hvort hann á eitt stofnbréf eða fleiri. Stjórnarnefndarmenn má endur- 

kjósa, en hafi þeir setið í stjórninni fjögur ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka 

við kosningu fyrr en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum 

flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af stofnfjáreigendum, flytji burt úr 

héraðinu, eða falli ábyrgð hans niður á annan löglegan hátt, skal þegar í stað kalla



233 

saman fund stofnfjáreigenda og kjósa annan í stað hans fyrir það sem eftir er af 
kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lög- 
mætan hátt óhæfur til að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að 
sýslunefnd kjósi annan í hans stað. Ekki má stjórn sjóðsins reka eigin lánastarf- 
semi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 
kvæmdum sjóðsins. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því að 
ekkert fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðsins 
fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 
eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er. og sæti þeir auk þess hegningu, 
eins og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

ð. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

“igi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

6, gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu jafnan vera tveir starfsmenn, féhirðir og bókari, og 

skulu þeir annast um allar greiðslur sjóðsins og bókfærslu. Heimilt er að stjórnin 
hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður þóknun til starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum 
lillögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir eigi til skemmri tíma en eins árs í senn, 
og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvara- 
laust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund stofn- 
fjáreigenda þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir, enda sé 

hann ráðinn til starfans af stjórninni utan hennar sjálfrar. Stjórnarráðið ákveður 
fjárhæð tryggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnarinnar. 

9. ær. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá i dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslur afborgana og vaxta 
af lánum skal jafnan rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir þannig 

ritaðar, að enginn vafi geti á leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri tölu brexvtt, 
sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt 
hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka greiðslu. 

11. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir eftir því, sem stjórnin ákveður og henni þurfa 

þykir. Stjórnin ákveður hvernig haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins, 

1944 

156 
24. nóv.



1944 

156 
21. nóv. 

234 

12. gr. 

Eigi síðar en i aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn, og boðar for- 

maður hann öllum stofnfjáreigendur 6 dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir fram 

reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda 

og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður 

á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða þegar minnst 5 stofnfjáreigendur 

æskja þess. Fundurinn er lögmætur þegar helmingur stofnfjáreigenda mætir. Mæti 

eigi helmingur stofnfjáreigenda, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann 

þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi 

gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins, nema ? hlutar fundarmanna á lög- 

mætum fundi samþykki þær. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti, vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en Í króna í senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað 

að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóða, séu til athug- 

unar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið aðgang að 

þeim þar, ef þeir óska þess. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðs- 

ins, þegar hann leggur inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn eða 

gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti eitt ár, en þá 

skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en 7500 krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt seta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins 

við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 

við höfuðstól á reikning hans. Vexlir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 

gjaldast vextir í eigi minni hlutum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 1200 krónum eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að 

greiða vexti þegar upphæðir þessar standa skemur en tvo mánuði i sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 

færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 

töldum vöxtum í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna, 

þegar hún finnst. 

15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 200—400 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upphæðum
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þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án veggja mánaða frests er eigi skylt að greiða 156 
meira en 1000 kr, á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjörum, að hægt sé að hefja 
innstæðuna með tékka, án þess viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað í 
bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því eigi vedhæf. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, sem viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal sefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin verður sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur 
getið í hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð bar, 
að viðskiptabókin hafi ekki verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun verið gefin. Við 
samanburð viðskiptabókar og innstæðubókar, þegar sú fyrrgreinda er sýnd næst 
á eftir, skal það svo athugað, að innlögin séu skráð í í viðskiptabókina, en kvittun 
sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgunin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða 
að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, 
verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé, eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir á- 
skorun i blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina, eða gefa út auglýsingu um hana, 
er birt sé í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvald: auglýsingar flytur. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, sem sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi 
hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóðurinn nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinn- 
stæðufénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið sam- 
þykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinn: ir, að verja megi fé úr sjóðnum til nyt- 
samlegra fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu, 

24. nóv.
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21. gr. 

Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða 

inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, 

en nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins, eins og það var í árslok næst á 

undan. Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, 

vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, 

að koma því í samt lag aftur. 

ITIL Um útlán. 

22. gr. 

fignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 

góð; 
b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði og veði 

í skipum, í hæsta lagi 50% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn 

meta eða gegn sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldar- 

ábyrgðarlán úr sjóðnum til einstakra manna má þó aðeins veita til lengri 

tíma en eins árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé láninu 

fullkomlega lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

cigi síðar en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 

vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lán úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðurinn skal, til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðslu á innlansfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 

ríkið ábyrgist, og Í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum, minnst %o hluta af inn- 

lánsfénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innláns- 

fénu. 
Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess, að grípa til þess fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðs- 

stjórn tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem i samráði við stjórn sparisjóðsins 

ákveður, hvenær skuli, í síðasta lagi, vera búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa. skal tafarlaust 

láta nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 

skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

25. gr. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til 

annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigendum. 

Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi á- 

kveðið það. 
Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum



237 1944 

sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir seymslu veðsins. Skulu bækur 156 
sjóðsins einnig bera ljóslega með sér, hvar bréfin séu seymd, og hver þan séu. 24. nóv. 

26. gr. 
“igi má sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sparisjóðsins fyrir lok marzmánaðar 
ár hvert. 

28. gr. 
Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 
í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist sem sleggst, skal semja nákvæman efna- 
hagsreikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðu- 

eigenda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) ná- 
kvæmlega sjást af skrá þessari. Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir öll 
þau lán, er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðar- 
lán og handveðslán. Semja skal sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af 
hverju einstöku láni, svo glöggt sjáist, hversu mikið greitt er fyrir fram af vöxtum, 
og eins af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé tilgreindur á skránni. 
Skal sjást á skránni, hvernig víxilréttar hefur verið sætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántak- 
anda, svo og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar eignir sjóðsins, svo og skuldir 
þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrir- 

myndir stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

öl. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og Þbókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu, til eins 
árs i senn. Sýslunefndinni ber að skipa varaendurskoðendur, er gangi í stað aðal- 
manna i forföllum þeirra. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins, 
30
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156 3ð. gr. 

nóv. Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðr- 

um skjölum og verðmætum sjóðsins, svo og sjóðforða, hvenær sem þeim þykir 

henta, til eftirlits, hvort heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 

Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. 

Skulu endurskoðendur benda á, ef eitthvað er athugavert, svo úr verði tafar- 

laust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsns skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir boðun aðalfundar. Rita þeir 

síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. 

Reikningurinn, með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir 

aðalfund til úrskurðar. 

36. g1 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókhald snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu 

endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlilið til úrskurðar. 

Eins skal farið að, ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 

sé ekki að öllu leyti lögmætur og i fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 

sparisjóði, svo og reglugerð sparisjóðsins sjálfs og önnur gildandi fyrirmæli, og 

stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því, sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 24. nóvember 1944 

Pétur Magnússon. nn su 
Torfi Jóhannsson. 

157 SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Arnfirðinga, Bíldudal. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heilir Sparisjóður Arnfirðinga, og skal heimili hans og varnarþing 

vera í kauptúninu Bíldudalur. 

9. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 30. Skal stjórn sjóðsins skylt 

að gera það sem í hennar valdi stendur, til að sjá um, að ábyrgðarmenn verði 

aldrei færri. Sérhver ábyrgðarmaður ábyrgist með allt að eitt hundrað krónum, 

að sjóðurinn standi í skilum. Ef ábyrgðarmaður hefur orðið að greiða nokkuð
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fyrir sjóðinn, á hann rétt til hlutfallslegs endurgjalds frá meðábyrgðarmönnuim 
sínum, samkvæmt reglum þeim, er gilda þegar fleiri eru en einn, allir fyrir einn 
og einn fyrir alla, sjálfskuldarábyrgðarmenn fyrir sömu upphæð. Ábyrgð setur 
eigi fallið niður nema fyrir andlát, burtflutning úr lögsagnarumdæminu, missi 
fjárforræðis, gjaldþrot, nauðasamninga, eða ef maður verður öreigi á annan hátt. 

ð. gr. 
Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi úr 

flokki ábyrgðarmanna, en sá þriðji af sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu á 
sama tíma, og gildir kosning þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal við- 
hafa, ef þess er óskað. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í 
stjórninni í 4 ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosningu, fyrr en að 
4 árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndar- 
maður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burt úr héraðinu eða falli ábyrgð hans 
niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman fund ábyrgðarmanna 
og kjósa þeir annan í hans stað fyrir það sem eftir er af kjörtímabilinu. Devi 
stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á annan hátt óhæfur til 
að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan 
í hans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið 
geti í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum 
framkvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 
endur sjóðsins og starfsmenn og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfir- 
lýsingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 
ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 
ins fyrir bandvömm eða óráðvendni sparisjóðssljórnar eða einhverra starfsmanna 
sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra er við hann eru riðnir, skal hlutaðeig- 
endum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins og 
lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr. 
Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

5. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu lafarlaust, hverjir kosnir eru í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera a. m. k. tveir starfsmenn, féhirðir og bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr sjóðn- 

um né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu viðstaddir 
og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita 
móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá 
skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis setur 
féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns. þó að aðrir starfsmenn séu 
ekki viðstaddir. 

Heimilt er að stjórnin hafi störf þessi með höndum. 
Aðalfundur ákveður þóknun til starfsmanna fyrir eitt ár í senn, að fengnum 

tillögum stjórnarinnar. 
Starfsmenn sjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs Í senn og 

er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrirvaralaust, 
ef henni virðast nægar sakir til þess,
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Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna þegar í stað, og leggur 

sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 

Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórn- 

arráðið ákveður fjárhæð trvggingar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

8. gr. 

Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóð- 

bókina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta 

af lánum skal jafnfr: unt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 

tafarlaust skrá á víxilinn. 

9. gi 

Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar, og allar fjárhæðir 

Þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 

tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 

hverju breytt hafi verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 

greiðslu. 
10. gr. 

- Stjórnarfundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir, og ákveður stjórnin 

hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

. 11. gr. 

Eigi síðar en í aprilmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn og boðar for- 

maður hann öllum ábyrgðarmönnum 14 dögum fyrir fundinn. 

Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með 

athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð 

á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 

5 ábyrgðarmenn æskja þess. Fundurinn er lögmætur þegar helmingur ábyrgðar- 

manna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á 

sama hátt, og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl 

atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum sparisjóðsins nema % hlutar 

fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

II. Um innlög í sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

. 12. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en ein króna í senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 

að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins, séu til at- 

hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og seti innstæðueigendur fengið þær þar, 

ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði sparisjóðsbók arinnar til sparisjóðsins, 

þegar hann leggur inn í hana í fyrsta sinn. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sjóðinn eða sera 

að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti eitt ár, en þá skal 

meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn setur neitað einstökum viðskiptamönnum um að hafa hærri 

innstæðu en 10000 krónur. 

f. Um eigur manna i sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess.
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13. gr. 157 
Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma, í samræmi 24. nóv. 

við ákvæði gildandi laga. Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir 
í bækur sjóðsins við hver árslok. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðu- 
eiganda þá lagðir við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum 
þrítugnættum og gjaldast vextir í eigi minni hlutum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 500 krónum og þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að 
greiða vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði í sjóðnum. Í fyrsta 
sinn sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir færðir í hana og 
skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum vöxtum 
í viðskiptabókinni, beri saman við það sem innstæðubókin telur. Finnist skekkja 
i vaxtareikningi, eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðubókina, má eigi 
breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þá er hún finnst. 

14. gr. 
Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér sér það fært, en 
heimta má að upphæðum frá 500 krónum til 1000 krónum sé með viku fyrirvara 
sagt upp og upphæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða 
frests er eigi skylt að borga meir en 1000 krónur á mánuði hverjum úr sömu við- 
skiptabók. 

15. gr. 
Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá uphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 
menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert og skulu í því skyni í hvert 
sinn bera greiðslu þá sem skráð var í viðskiptabókina saman við fjárhæð þá, sem 
skráð er í bækur sjóðsins. Ef sparisjóðurinn tekur við innlögum með þeim kjör- 
um, að hægt sé að hefja innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, 
skal greinilega letrað á bókina að hún sýni eigi ávallt rétta innstæðu og sé því ekki 
veðhætf. 

Það er ekki á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi 
haft löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskipta- 
bókin hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 
sérstaka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verði rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst, þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur setið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð þar, að við- 
skiptabókin hafi ekki verið sýnd en aðeins sérstök kvittun sefin, Við samanburð 
innstæðubókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo at- 
hugað, að innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

16. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast ut úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum 

og tilfærist útborgun í reikning eigenda í innstæðubókinni. Greiðist innstæðan 
að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur, án endurgjalds og glatist viðskipta- 
bók verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 
Ef eigandi innstæðufjár eða erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 ár, Hl að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir 
áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 
vöxtum orðin eign sparisjóðsins.
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18. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt  ausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsög nina i sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, 
er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnarvaldauglýsingar skulu birtar í. Eftir 
sjalddaga eru engir vextir greiddir af því sem upp er sagt. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður hrekkur 
eigi til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema 
því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu 
samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, 
eftir tillögum spar isjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nytsamlegra 
fyrirtækja í almenningsþarfir í héraðinu. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera i tryggum og auðseljanlegum verðbréfun 

eða inneign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meira af varasjóði svo 

fyrir, en að nemi 5% af samanlögðu innslæðufé sjóðsins eins og það var í árslok 
næst á undan. Nú ber svo við, að stjórn sjóðsins neyðist til að gripa til fjár bessa, 
vegna ófyrirsjáanlegra útborgana og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að 

koma því í samt lag aftur. oa 

MI. Um útlán. 

21. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 

bh. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 
lagi % af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna, má því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 

að þau séu afborgunarlán, með árlegri afborgun, og sé láninu fullkomlega 

lokið innan 10 ára frá lánveitingunni; 
c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórnin álitur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

29. gr 22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir 

eigi síðan en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttar- 
vexti um þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. . 
Aldrei má veita lán úr sjóðnun nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 
Sparisjóðurinn skal til þess að það sé tryggt, að hann geti hvenær sem er full- 

nægt skyldum sínum um greiðsiu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem 
ríkið ábyrgist, og í tryggum, auðseljanlegum verðbréfum, minnst 1% af innláns- 
fénu. Sjóður og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár 
vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 
því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórnin
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tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við stjórnina ákveður, hvenær 
skuli í síðasta lagi búið að leiðrétta það. Þegar verðbréf, sem sparisjóðurinn kaupir, 
hljóða á nafn, skal tafarlaust láta nafnskrá bréfin, sem eign sparisjóðsins. Verð- 
bréfaeign sjóðsins má því aðeins skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnar samþykki. 

24, gr. 
Án samþykkis allrar sparisjóðssljórnarinnar, má sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess, að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueig- 
endum. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar 
hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf, sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum og skal þess þá nákvæmlega sætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu 
bækur sjóðsins einnig ljóslega bera með sér, hvar bréfin séu seymd og hver bau 
séu. 

25. gr. 
Eigi má sparisjóðurinn sefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sjóðsins. 

26. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 
hvert. 

27. gr. 
Årsreikningur skal Þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

I. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 
efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 
um, og sé þar í greint, hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og í hver árs- 
lok; 

2. hverjar tekur hann hafi haft á árinu og hver útgjöld hans hafi verið, einnig 
skal tilfæra tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í þessu skyni 
semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslokin og hverjar skuldir eða skuldbindingar 
hvíli á honum. Til þess að þetta sjáist slöggt, skal semja nákvæman efnahags- 
reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 
lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau útlán, 
er sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. Skrár þessar skulu bera 
með sér, fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju einstöku láni, svo að 
glöggt sjáist hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum og eins af hverjum lánum 
vextir eru vangoldnir. Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er 
sparisjóðurinn kann að eiga í árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi víxlanna sé 
tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxilréttar hefur verið gætt. Á 
öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, svo 
og einkennistölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, er hann er í við aðra. 
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29. gr 29. gr. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

30. gr. 

Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla skal velja tvo endur- 

skoðunarmenn, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Vestur-Barðastrandarsýslu, með 

hlutfallskosningu til eins árs í senn. Endurkjósa má endurskoðunarmenn. Kjósa 

skal tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 

Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðunarmenn 

sparisjóðsins. 

32. gr. 

Skylt er endurskoðunarmönnum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins einu sinni 

á ári og verðbréfaeign hans að minnsta kosti missirislega. Endurskoðendur eiga 

frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum skjölum og verðmætum 

sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort heldur eru báðir í einu 

eða hvor um sig. 

33. gr. 
Endurskoðendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 

mæla, er þar um gilda. Ber þeim gaumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í 

sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, 

ef eitthvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

34. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka þegar eftir að hann 

er saminn og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir 

síðan á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikn- 

ingurinn með athugasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir aðalfund til 

úrskurðar. 

35. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins snertir, og þeir koma sér eigi saman, skulu endur- 

skoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. Eins skal fara að, 

ef endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins sé ekki að öllu leyti 

lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og 

reglugerð frá 15. febrúar 1942 og önnur gildandi fyrirmæli, og stjórn sjóðsins bætir 

eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

36. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneylið, 24. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. a 

Torfi Jóhannsson.
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Aðaldæla. 

I. KAFLI 
Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 
Sjóðurinn heitir Sparisjóður Aðaldæla, og skal heimili hans og varnarþing vera á þingstað hreppsins. 

2. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 3000 krónur og skiptist í hluti, 25 krónur hver, er stendur sem trygging fyrir innstæðufé viðskiptamanna. Vextir af stofnfé skulu eigi vera hærri en í sparisjóðsdeild Landsbanka Íslands á hverjum tíma, og greiðist hlut- höfum við hver áramót. 
Nú verða eigendaskipti á stofnbréfi, hvort heldur við sölu eða erfð, skal þá rita nafn hins nýja eiganda á bréfið sjálft og sömuleiðis í gerðabók sjóðsins. Er eignarréttur af bréfunum því aðeins gildur, að svo sé gert. 

. 3. gr. 
Árságóði sjóðsins, að frádregnum öllum reksturskostnaði, skal lagður í sér- stakan sjóð og er það varasjóður sparisjóðsins og stendur sem trygging fyrir við- skiptum hans. 

4. gr. 
Aðalfund skulu stofnfjáreigendur eiga með sér í aprílmánuði ár hvert. Skulu bar lagðir fram endurskoðaðir reikningar sjóðsins til samþykktar og kosnir tveir menn i stjórn hans til þriggja ára og sömuleiðis tveir varamenn. Sýslunefnd Suður- Þingeyjarsýslu kýs 1 mann í stjórnina og einn til vara. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, sbr. lög um sparisjóði frá 27, júní 1941. Á fundi ræður afl atkvæða og hefur hver fundarmaður eitt atkvæði, án tillits til þess, hvort hann á eitt stofn- bréf eða fleiri. —— Fundur er lögmætur sé hann boðaður með viku fyrirvara og mæti fullur helmingur fulltrúa. 

9. gr. 
Starfsmenn sjóðsins skulu bundnir þagnarheiti, að viðlögðum drengskap, um öll viðskipti sjóðsins við einstaklinga eða stofnanir, og aldrei skýra neinum frá þeim, nema þeir séu tilskyldir að lögum. Þagnarheitið skal skráð í serðahók sjóðs- ins, undirritað af þeim sjálfum. 

lí. KAFLI 

Innlög og vextir. 

6. gr. 
Um innlög í sparisjóðinn gilda þessar meginreglur: 

a. Hver innlagseigandi skal fá viðskiptabók með sömu áritun og er í höfuðbók sjóðsins. Gildir viðskiptabók sem samningur við sjóðinn og skal hún undir- rituð af formanni sjóðsins. Aldrei má láta af hendi innstæðu, nema það sé um leið fært í viðskiptahók aðila. 
b. Stjórn sjóðsins getur, Þegar henni þykir ástæða til, hafnað innlögum í sjóð- inn eða áskilið að þau standi allt að því árlangt. 
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7. gr. 

Um uppsagnir og útborganir innlagsfjár gilda þessar reglur: 

Enginn getur sagt upp innstæðu, nema hún hafi staðið í sjóðnum að minnsta 

kosti tvo mánuði. Greiðslufrestur á innstæðum yfir 500 krónur skal vera tveir 

mánuðir. 

Engir vextir greiðast af innstæðu frá þeim degi, er henni var sagt upp. Skvlt 

er eiganda að veita móttöku uppsagðri innstæðu nær sem er eftir uppsagnar- 

dag. 
Sé innstæða tekin öll út, skal eigandi afhenda viðskiptabók sína með áritaðri 

viðurkenning. Glatist viðskiptabók ber eiganda hennar að fá hana ógilta að 

lögum áður en hann fær krafizt útborgunar af hálfu sparisjóðsins. 

8. gr. . 

Ef eigandi ad innstædufé eda erfingjar hans vitja eigi sjóðsins í 15 år, til að 

taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 mánaða eftir 

áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæðan ásamt 

vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

a. 

b. 

TIl. KAFLI 

Um útlán. 

9. gr. 

Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð, 

með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði, í hæsta 

lagi % af virðingarverði því, sem lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 

sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita, til lengri tíma en eins 

árs, að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun, og sé henni að fullu lokið 

innan 10 ára frá lánveitingunni; 

með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn telur trygga; 

á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

10. gr. 

Stjórnendur sparisjóðsins mega hvorki taka sjálfir fé sjóðsins að láni né heldur 

vera ábyrgðarmenn annarra lánþega hans. 

IL KAFLI 

Um reikninga sparisjóðsins og endurskoðun. 

11. gr. 

Reikningsár sparisjóðsins skal ver: almanaksárið og reikningur hans vera 

saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár hvert. 

12. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt yfirlit yfir starf- 

semi sjóðsins á liðna árinu og eignir og skuldir í árslok. 

13. gr. 

Endurskoðun á reikningum sjóðsins hafa á höndum tveir menn, þar til kjörnir 

af sýslunefnd Suður-Þingevjarsýslu. Eiga þeir aðgang að öllum bókum og reikn- 

ingum sjóðsins nær sem er, Og ber þeim að vera vel á verði um allan hag hans.
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14. gr. 
Þau atriði, sem eigi eru í samþykktum þessum, en varða þó sparisjóðinn, skal fara með samkvæmt lögum um sparisjóði frá 27. júní 1941 og reglugerð fyrir spari- 

sjóði frá 15. febrúar 1942. 

15. gr. 
Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og séu % framkominna 

atkvæða með breytingunni, enda séu breytingarnar staðfestar af stjórnarráðinu. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 29. nóvember 1944. 

Þétur Magnússon. nn 
Torfi Jóhannsson. 

AUGLÝSING 159 
É… , |, 30. nóv. um skömmtun á bensíni. 

1. gr. 
Samkvæmt reglugerð um sölu og afhendingu benzins og takmörkun á akstri bif- 

reiða, dags. 18. febrúar 1943, skal benzinskammtur til bifreiða vera sem hér segir á 
tímabilinu 1. janúar til 30. apríl 1945: 
A. Fólksbifreiðir: 

1. Strætisvagnar í Reykjavík og Hafnarfirði ................... 8000 lítrar 
2. Almenningsbifreiðir, hálfkassabifreiðir og mjólkurflutninga- i 

bifreidir suse 4000 — 
3. Leigubifreidir bær, sem uppfylla ákveðin skilyrði .............. 2500 
4. Einkabifreiðir: 

a. Læknabifreiðir ..........00 eee, 800 — 
b. Almenn stærð, 5—6 manna .........0..0..0. 400 — 
c. Smábifreiðir, 15 hestafla og minni ........... 2... 250 — 
Á. Bifhjol 0... 50 — 

B. Vörubifreiðir: 
1. Vörubifreiðir, 2 tonn og stærri .........0. 2900 — 
2. — 1% tonn ss ss 1800 — 
3. — 3%4—1%4 tonn suse 1300 -— 
4. — småbifreidir 2... 600 — 

2. gr. 
Lögreglustjórar afhenda benzinskömmtunarhefti til annarra nota en Þbifreiða- 

aksturs, samkvæmt reglum, sem áður hafa verið settar. 

3. gr. 
Benzinskömmtunarmiðar frá árinu 1944 falla úr gildi Í. janúar 1945. 

4. gr. 
Benzinskömmtunarmiðar, sem menn kunna að eiga ónotaða frá 1. skömmtunar- 

tímabili ársins 1945, skulu gilda áfram á 2. skömmtunartímabili 1945.
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5. gr. 

Ráðuneytið leyfir fyrst um sinn, að i Reykjavík sé ein bifreiðastöð opin til mann- 

flutninga að næturlagi. Þó leyfist að allar bifreiðastöðvar séu opnar á laugardögum 

til kl. 1 eftir miðnætti aðfaranótt sunnudags. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 30. nóvember 1944. 

Emil Jónsson. a 
Páll Pálmason. 

AUGLÝSING 

um bann gegn flutningi jurta o. fl. milli landshluta innanlands. 

Í framhaldi af auglýsingu ráðuneytisins, útgefinni 6. desember 1943, er hér- 

með samkvæmt lögum nr. 17 13. maí 1927 bannað að flytja káljurtir, rófur og 

önnur krossblóm (t. d. Levköj og næturfjólu) með rót eða mold úr görðum, þar 

sem æxlaveiki (Kaalbrok, Klumprod) hefur orðið vart síðustu 6 árin. 

Sömuleiðis er bannað að flytja áburð undan gripum, sem fóðraðir hafa verið 

á æxlaveiku káli eða rófum á staði, þar sem veikin er ekki. 

Brot gegn ákvæðum þessum varða 100—-5000 króna sektum. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 1. desember 1944. 

Pétur Magnússon. 
Vigfús Einarsson. 

REGLUGERÐ 

um breyting á reglugerð um fjallskil í Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðar- 

kaupstað, nr. 48 frá 29. maí 1934. 

1. gr. 

3. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hver fjáreigandi skal hafa glöggt eyrnamark á fé sínu og Þbrennimark eða 

önnur skýlaus einkenni, ef mark verður óglöggt. Auk þess skal hann brennimerkja 

allt fé sitt veturgamalt eða eldra, sem hyrnt er, framan á hægra horni með brenni- 

marki þess hrepps, sem hann er heimilisfastur í í fardögum. Nú flytur einhver bú- 

ferlum milli hreppa og skal hann þá afmá brennimark þess hrepps, er hann flutti 

úr, en brennimerkja fé sitt brennimarki þess hrepps, er hann flytur í, eins og fyrr 

greinir. Enginn má hafa fleiri en tvö eyrnamörk. Ekki má hafa tölustafi fyrir 

brennimark nema bókstafur fylgi með. Heimilt er hverjum markeiganda að nota 

fjármark sitt á hesta sína. 
2. gr. 

4. gr. reglugerðarinnar orðist svo: 

Hver hreppur skal hafa brennimark sem hér segir: Skeggjastaðahreppur N Í, 

Vopnafjarðarhreppur N 2, Jökuldalshreppur N 3, Hlíðarhreppur N 4, Tungu- 

hreppur N 5, Fellahreppur N 6, Fljótsdalshreppur N 7, Hjaltastaðahreppur N 8, 

Borgarfjarðarhreppur N 9, Loðmundarfjarðarhreppur N 10, Seyðisfjarðarhreppur 

N 11 og Seyðisfjarðarkaupstaður N 12.
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3. gr. 
5. gr. reglugerðarinnar ordist svo: 
Markaskrá skal samin 5. hvert ár, þegar ártalið stendur á hálfum tug eða heil- um. Sýslunefndir Múlasýslna kjósa sinn manninn hvor í markadóm. Rísi ágrein- 

ingur milli þeirra, tekur og sæti í markadómi formaður Búnaðarsambands Aust- 
urlands. 

Markadómur raðar skipulega og rétt fjármörkum sýslnanna 5. hvert ár næst á undan að markaskrá á að ganga í gildi. Markadómur annast útgáfu og prentun 
markaskrár. 

Markadómurinn skal vinna að því, að markaskrár séu gefnar út í Norður- 
Þingeyjarsýslu og Austur-Skaftafellssýslu samtímis og i Múlasýslum. Markadómur 
Múlasýslna skal vinna eftir sameiginlegum reglum, er skapaðar séu af marka- 
dómum í áðurnefndum sýslum, með það sérstaklega fyrir augum, að fyrirbyggja 
varhugaverðar sammerkingar. 

Sveitarstjórnir skulu safna mörkum hver í sínum hreppi og greiðir hver mark- 
eigandi ákveðna borgun fyrir markið, samkvæmt ákvörðun markadóms. Gjald 
þetta skal ákveða svo hátt, að kostnaður við samningu og útgáfu markaskrárinnar 
fáist greiddur af gjöldum þeim, er inn koma fyrir fjármörkin. 

Mörkum þeim, er sveitarstjórnir safna ásamt gjöldum fyrir þau, skal komið 
í hendur markadóms innan Þess tíma, er hann ákveður. 

Nýjum markaskrám skal útbýtt svo tímanlega, að þær séu komnar á hvert 
heimili fyrir fyrstu löggöngur á því ári, sem þær eiga að koma til notkunar. Falla 
bå úr gildi gömlu markaskrárnar, sem sönnunargagn fyrir eignarrétti til fjár. 

Skilagrein fyrir tekjum og kostnaði við útgáfu markaskrár skilar markadómur 
til sýslunefnda Múlasýslna að lokinni útgáfu markaskrár. 

Nú sýnir það sig við röðun marka, að fleiri en einn hafa tekið upp sama 
markið eða svo lík mörk, að ætla má, að misdráttur geti orðið af og skal þá marka- 
dómur tilkynna það hlutaðeigendum og eftir því sem unnt er rannsaka, hver hefur 
fyrsta rétt til marksins. Sá skal hafa fyrsta rétt sem tekur upp gamalt erfðamark, 
þó niður hafi tallið um hríð. Eigi maður, sem flytur í fjallskilaumdæmið sana mark og maður sem fyrir er, og hagi svo til að misdráttur geti stafað af, þá skal 
sá, sem aðfluttur er, breyta marki sínu. 

Ef ekki verður úr því skorið, hver hafi fyllstan rétt til eignar á marki og ekki næst samkomulag um breytingu á mörkum, sker markadómur úr og er honum 
rétt að breyta mörkum og prenta þau, eins og hann telur bezt fyrir hlutaðeigendur. 
Tilkynna ber breytinguna markeiganda. 

4. gr. 
6. gr. orðist svo: 
Ef menn nota mörk, sem eigi eru prentuð í markaskrá, t.d. þeir er flutzt hafa úr öðrum sýslum, þá skulu þeir lýsa mörkum sínum fyrir sveitarstjórn þar, sem 

þeir eru búsettir. Mörk þessi skal sveitarstjórn skrifa upp og senda fyrir 1. júlí til sveitarstjórna í nálægum sveitum, þar sem helzt eru fjársamgöngur. Ber hlut- aðeigandi sveitarstjórn að sjá um, að mörkin séu færð inn í gildandi markaskrár 
sem notaðar eru við drátt í lögréttum og við hreppaskil. 

Reglugerð þessi, sem samin hefur verið og samþykkt af sýslunefnd Norður- Múlasýslu og bæjarstjórn Seyðisfjarðarkaupstaðar, staðfestist hér með samkvæmt
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41. gr. sveitarstjórnarlaganna, nr. 12 31. mai 1927, til þess að öðlast þegar gildi 

og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 7. desember 1944. 

Pétur Magnússon. nn 

Páll Pálmason. 

REGLUGERÐ 

um meðferð og mat nýrra þorskhrogna. 

1. gr. 

Öll þorskhrogn, sem ætluð eru til útflutnings ný eða hraðfryst, skulu látin i sér- 

staka vel hreina kassa jafnóðum og fiskurinn er slægður. Skulu þau afhent í kóss- 

unum á ákvörðunarstað, hvort sem um er að ræða frystihús, skip eða aðra móttóku- 

staði, þar sem búið er um hrognin til útflutnings. Kassa þessa má ekki nota undir 

annað en hrogn. 
Skip eða bátar, sem ekki leggja afla sinn á land daglega, heldur geyma hann um 

skeið ísaðan í lest, skulu ísa hrognin í þessa kassa. 

2. gr. 

Hrogn, sem á að flytja út héðan ný eða hraðfryst, skulu metin og flokkuð af 

fiskimatsmönnum undir umsjón fiskimatsstjóra og yfirfiskimatsmanna. Skal það 

gert um leið og þau eru afhent til frystingar eða útflutnings. Séu hrognin fryst, skal 

því lokið ekki síðar en einum sólarhring eftir að veiðiskip, er hrognin afhenti, kom 

að landi og hafi þá veiðitími skipsins ekki verið lengri en heimilaður er fyrir fisk, 

sem ekki er ísvarinn, í 3. gr. reglugerðar um freðfiskmat frá 10. júlí þ. á. 

Hafi hrognin verið ísuð í landi strax að aðgerð lokinni, má frystingin dragast 

allt að tveimur sólarhringum. Hafi þau hins vegar verið ísuð í veiðiskipi jafnóðum 

og aðgerð fór fram, og hafi veiðitíminn verið þrír sólarhringar eða lengri, skal fryst- 

ingu á þeim hrognum lokið 12 klukkustundum eftir að skipið kom að landi. 

3. gr. 

Tímatakmörk þau, sem sett eru um aldur hrogna til frystingar i 2. gr., skulu 

einnig gilda um þau hrogn, sem á að flytja út ísvarin. En um þau skal búa til út- 

flutnings og ísa strax eftir móttöku. Skulu þau þá sett í gisna poka, 14 lbs. í hvern, 

og ísuð í kassa eða stíur, er mega ekki vera hærri en 40 cm. 

4. gr. 

Hrognin skulu flokkuð í fyrsta og annan flokk. Í fyrsta flokk fara hrogn, sem 

eru ógotin, ekki blóðhlaupin og eru ósködduð af sprungum, mari, hnifsprettum og 

ekki gölluð að öðru leyti. Annars flokks hrogn mega vera nokkuð skorin eða rifin 

og jafnvel hálf, ef þau eru gallalaus að öðru leyti, en ekki kramin hrogn eða blóð- 

hlaupin að neinu ráði. 

Fiskimatsstjóri og yfirfiskimatsmenn gefa nánari fyrirmæli um framkvæmd 

matsins. Þeir skera úr vafaatriðum um mat og flokkun og úr ágreiningi, er fyrir 

kann að koma. 
5. gr. 

Kassar þeir, er nefndir eru i Í. og 2. gr., skulu vera úr hefluðum borðum og ekki 

úr þynnra efni en 2 cm. Borð á hliðum og göflum séu plægð, en botninn gisinn og
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þó ekki meira bil milli fjala en 0,5 em. Utan á göflunum séu okar úr sama efni og 
höldur úr kaðli eða tréklossar, sem hægt er að taka í Þegar kössunum er lyft. 

Stærð kassanna skal vera þessi að innanmáli: 
Lengd 62,5 cm, breidd 40 cm og hæð 20 cm. 
Á kössunum eiga að vera lok, svo að ekki renni úr þeim í flutningi. 

6. gr. 
Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 92 3. maí 1935, um meðferð, verkun, 

umbúðir og útflutning á sjávarafurðum, 

Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 1945 og birtist til eftirbreyni öllum þeim, sem 
hlut eiga að máli. 

Átvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 12. desember 1944. 

Áki Jakobsson. 

Gunnl. EF. Briem. 

HAFNARREGLUGERÐ 

fyrir Neskaupstað. 

I. KAFLI 

Takmörk hafnarinnar. 

1. gr. 
Neskaupstaðarhöfn tekur yfir Norðfjörð, vestan línu, sem hugsast dregin úr 

Uxavogstanga í Hellisfjarðarnes. 

IL. KAFLI 

Stjórn hafnarinnar. 

2. gr. 
Bæjarstjórn Neskaupstaðar hefur á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfir- 

umsjón Stjórnarráðs Íslands. 

Hafnarnefnd annast framkvæmdir hafnarmála og eftirlit með höfninni og 
hafnarmannvirkjum, sér um viðhald og umbætur á hvoru tveggja, stýrir öllum 
framkvæmdum, er þar að lúta, og annast fjárhald hafnarinnar og reikningsskil 
fyrir hönd bæjarstjórnar. Heimilt er þó hafnarnefnd, að fela bæjarstjóra eða 
öðrum, er hún ákveður, daglegar framkvæmdir og reikningshald, svo og eftirlit 
með höfninni og hafnarmannvirkjum. 

Fé hafnarsjóðs má verja til hafnarbóta og hvers konar mannvirkja, er miða 
að því að bæta aðstöðu við höfnina. 

3. gr. 
Bæjarstjórn er heimilt að ráða hafnarvörð, eftir tillögum hafnarnefndar, sem 

setur honum erindisbréf. Þá getur hún einnig ráðið fleiri starfsmenn og sett þeim 
starfsreglur, ef þurfa þykir. 

4. gr. 
Hafnarnefnd er skipuð 5 mönnum, er bæjarstjórn kýs á sama hátt og til sama 

tíma og aðrar fastanefndir. Nefndin kýs sér sjálf formann, Varamenn skulu kosnir 
jafnmargir og á sama hátt, 
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HI. KAFLI 

Um almenna reglu. 

5. gr. 

Hafnarnefnd sér um, að gætt sé almennrar reglu á höfninni og við hana. Er 

öllum skylt að hlýða boði hennar og banni tafarlaust og enn fremur þeirra starfs- 

manna, er hún setur, til þess að gæta reglu. Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta 

allrar kurteisi í starfi sínu. 

6. gr. 

Öll skot við höfnina og á henni eru stranglega bönnuð og sérstaklega skal 

gæta þess, að skot og fugladráp frá skipum og bátum á höfninni eigi sér ekki stað. 

Þó getur hafnarnefnd veitt undanþágu frá ákvæði þessu, þegar sérstaklega stendur 

á og í einstöku tilfellum. 

7. gr. 

Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni. 

Í skipum, sem flytja eldfim efni, má ekki kveikja eld eða ljós, nema í eldavél skips- 

ins og á ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, 

sem unnið er að fermingu þeirra eða affermingu. Álíti hafnarnefnd að hætta geti 

stafað af fermingu og affermingu eldfimrar vöru, er henni heimilt að stöðva 

verkið, unz gerðar hafa verið nauðsynlegar varúðarráðstafanir. 

Bannað er að sjóða tjöru, bik, fernisolíu og annað slíkt, sem eldhætta getur 

stafað af, í skipum á höfninni, svo og á landi hafnarinnar, nema með sérstöku 

leyfi hafnarnefndar í hvert sinn. 

8. gr. 

Seglfestu eða öðru, er valdið getur skemmdum, má hvergi kasta út á höfninni, 

nema með leyfi hafnarnefndar, og seglfestu má hvergi taka, nema með leyfi hafn- 

arnefndar og landeigenda. Einnig er bannað að kasta fiskúrgangi eða öðrum Óó- 

þrifnaði í sjóinn frá skipum, er liggja við hafnarbryggjuna. 

9. gr. 

Á landi hafnarinnar má ekki smíða ný skip, þétta eldri skip eða framkvæma 

viðgerðir á þeim á annan hátt, nema leyfi hafnarnefndar komi til. Einnig þarf leyfi 

hafnarnefndar til þess að leggja skipum í fjörur hafnarinnar. Báta, sem ekki eru 

notaðir að jafnaði, má ekki geyma á stöðum, þar sem þeir eru, að dómi hafnar- 

nefndar eða lögreglustjóra, til óþrifnaðar eða óþæginda. 

IV. KAFLI 

Um legu skipa og umferð þeirra á höfninni. 

10. gr. 

Fiskiskip og önnur skip, er ferma ekki né afferma, mega aldrei liggja svo á 

höfninni, að tálmi fermingu eða affermingu annarra skipa, og skulu þau í hvert 

skipti skyld að hlýða boði hafnarnefndar eða starfsmanna hennar um það, hvar 

skulu leggjast. 

Ekki má leggja skipum eða bátum svo nærri bryggjum, að eigi sé, að dómi 

hafnarnefndar, nægilegt og gott pláss fyrir önnur skip að komast að og frá, né 

heldur má leggja netum eða duflum svo nálægt bryggjum, að aðgangur verði 

ógreiður skipum. 

Skip mega aldrei leggja svo út frá sér strengi eða önnur festartæki að umferð 

lálmi, Festartæki frá skipi má aldrei leggja yfir alfaraveg.
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11. gr. 
Í hverju skipi, að undanskildum skipum, sem hafa leyfi hafnarnefndar til að liggja mannlaus við festar á höfninni, skal jafnan vera einn maður, að minnsta kosti, er tekið geti á móti fyrirskipunum hafnarstarfsmanna og framkvæmt þær, hvort heldur á að færa skipið eða gera eitthvað annað samkvæmt reglugerð þessari. 

12. gr. 
Vélbátum, sem heima eiga í Neskau stað, eða gerðir eru út þaðan og liggja 5 5 i & 1158; við sérstök legugðsn á höfninni, má ekki leggja svo að hindri eða tefji umferð 

548508 58) . um höfnina. Hafnarnefnd getur ákveðið hvar og hvernig legufæri þeirra skulu lögð. Enginn má flytja legugögn báts síns, nema með leyfi hafnarnefndar, en heimilt er eiganda þeirra að taka þau upp án leyfis nefndarinnar. 

13. gr. 
Nú tregðast eigandi, skipstjóri eða umráðamaður skips við að hlýða skipun hafnarnefndar eða umsjónarmanns, um að flytja skip sitt eða bát eða strengi á höfninni, og getur þá hafnarnefnd látið sera það á kostnað og ábyrgð eiganda eða umráðamanns. 

14. gr. 
“gi má festa skipum við uppfyllingar eða bryggjur, nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal Þannig fyrir komið, að þær hindri sem minnst um- ferð á bryggjum eða uppfyllingum. Þyki þess ekki nægilega gætt, má krefjast, að úr því sé bætt tafarlaust. 
Skylt er að hafa tryggar hlífar milli skips og bryggju eða uppfyllingar. 

15. gr. 
Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sein það, að áliti hafnarnefndar, tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, getur hafnarnefnd látið fæ 'a skipið burt á kostnað eigandans, og er heimilt að láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. 

V. KAFLI 
Notkun á hafnarbryggium og geymsluhúsum. 

16. gr. 
Venjulega er skipum heimilt að leggjast við bryggjur hafnarinnar í þeirri röð, sem þau koma. Þó skulu skip, sem sigla eftir fyrir fram ákveðinni auglýstri ferðaáætlun og flytja póst, hafa að öðru jöfnu rétt til þess að leggjast að br /ggju, þó önnur skip liggi þar fyrir, og verða þau að víkja meðan hin eru afgreidd. Sams- konar rétt hafa vélskip fram yfir seglskip. Sé fermingu eða affermingu skips ekki haldið áfram með hæfilegum hraða, að áliti hafnarnefndar, ber því að víkja fyrir öðrum skipum, ef hún krefst þess. Enn fremur getur hafnarnefnd vísað skipum frá bryggjunni, álíti hún það nauðsynlegt vegna veðurs eða annars. Ef ágrein- ingur rís, ræður hafnarnefnd í hverri röð skip komast að bryggjunni. 

17. gr. 
Ef nauðsyn ber til að skipum, sem ferma eða afferma við bryggjur eða upp- fyllingu, sé lagt hverju við hliðina á öðru, er heimilt að flytja farm þeirra skipa, sem utar liggja, yfir þilför hinna á bjálkabrúm. 
Svo er og skipshöfn og farþegum þeirra skipa, sem utar liggja, heimil nauð- synleg umferð um þilför þeirra skipa, er nær liggja. 
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18. gr. 

Þegar lokið er fermingu eða affermingu, skal afgreiðslumaður eða skipstjóri, 

ef þörf gerist, láta ræsta bryggju þá eða uppfyllingu, sem notuð hefur verið. Farist 

það fyrir, má hafnarnefnd láta gera það á þeirra kostnað. 

19. gr. 

Þeir munir eða vörur, sem affermdar eru eða látnar í skip, mega ekki liggja 

á bryggju eða uppfyllingu og eigi annars staðar á landi hafnarinnar, en á þeim 

stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu, nema með sérstöku leyfi hafnarnefndar. Skal 

flytja burtu muni og vörur jafnskjótt og hún krefst þess. Hafnarnefnd getur heimt- 

að gjald eftir vörur, sem látnar eru liggja á landi hafnarsjóðs. 

20. gr. 

Fyrir geymslu á vörum eða varningi í húsum hafnarinnar, sem til þess eru 

sérstaklega ætluð, og ekki eru leigð öðrum með samningum, skal eigandi eða um- 

ráðandi varningsins greiða gjald, er í hvert sinn ákveðst af hafnarnefnd. Gjald 

þetta skal greitt áður en varningurinn er fluttur úr húsum hafnarinnar. 

VI. KAFLI 

Hafnarmannvirki einstakra manna og félaga innan hafnarinnar. 

21. gr. 

Meðfram strandlengjunni umhverfis höfnina má ekki gera í sjó fram neina 

bryggju eða mannvirki, né heldur breyta eða auka við þau mannvirki, sem fyrir 

eru, og ekki fylla upp eða dýpka frá landi, neina bæjarstjórn hafi veitt samþykki 

sitt til þess, að fengnum tillögum hafnarnefndar, og gildir leyfið aðeins til eins 

árs, sé það látið ónotað. Skjóta má úrskurði bæjarstjórnar til úrskurðar stjórnar- 

ráðsins. Sá, sem fengið hefur leyfi til að gera slík mannvirki, skal halda því svo vel 

við, að engin hætta stafi af því. 

22. gr. 

Við bryggjur eða uppfyllingar einstakra manna eða félaga innan hafnarinnar, 

hafa skip rétt til að leggjast að í sömu röð og þau koma inn og sækja um það. Þó 

skulu skip, sem sigla eftir fastri áætlun, hafa forgangsrétt næst eiganda. 

23. ør 23. gr. 

Við hverja bryggju einstakra manna eða félaga, sem skipum er ætlað að leggj- 

ast að, getur hafnarnefnd krafizt að sé umsjónarmaður, sem hún tekur gildan. 

24. gr. 

Um lýsingu slíkra mannvirkja, þrifnað á þeim og ýmis nauðsynleg áhöld, svo 

sem stiga, landgöngubrýr, björgunarhringi o. s. frv., fer eftir þeim fyrirmælum, er 

hafnarnefnd setur á hverjum tíma, og gilda jafnt fyrir allar bryggjur og uppfyll- 

ingar innan hafnarinnar. 

VIL KAFLI 

Hafnargjöld (lestargjöld). 

25. gr. 

Öll skip, seglskip, gufuskip og vélskip, stærri en 12 smálestir brúttó, hvort 

sem þau eru tóm, hlaðin vörum eða seglfestu, skulu greiða hafnargjald (lestar- 

gjald) í hvert sinn, er þau leggjast á Neskaupstaðarhöfn og hafa eitthvert sam- 

band við land. Undanþegin eru þó herskip, varðskip, björgunarskip, vitaskip ríkis-



255 

sjóðs, skip, sem hafa skírteini sem skemmtiskip, vísindaleg rannsóknarskip og 
skip, sem leita hafnar í neyð. 

Hafnargjaldið (lestargjaldið) reiknast af nettó burðarmagni skipsins, talið í 
heilum smálestum, og er hálf smálest talin sem ein heil, en minna broti sleppt. 

26. gr. 
Hafnargjaldskrá: 
A. Skip, sem eru eign búsettra manna i Neskaupstað og skrásett þar, skulu greiða 

einu sinni á ári 2 krónur af hverri brúttó smálest, þó aldrei minna en 15 kr. 
Auk þess greiða þau heimaskip, er stunda millilandasiglingar, 10 aura af hverri 
nettósmálest í hvert sinn er þau koma á höfnina úr millilandasiglingu. Lægsta 
gjald skal þó vera 5 krónur. 
Skip, sem sigla eftir opinberum ferðaáætlunum, skulu greiða 10 aura af hverri 
smálest í hvert sinn er þau leggjast í Neskaupstaðarhöfn. 
Öll önnur skip, sem til hafnar koma, með þeim undantekningum, sem að 
framan greinir, skulu greiða 20 aura af hverri smálest. 

27. gr. 
Ef skip liggur á höfninni lengur en 10 daga, skal það greiða hálft hafnargjald 

að nýju, fyrir hverja 10 daga eða brot úr þeim. Hafi skip verið tekið á land til 
viðgerðir, telst sá tími ekki með, sem það stóð uppi, né heldur þegar skip liggja 
á höfninni vegna þess að hafís lokar henni. 

I. 

IL 

VIII. KAFLI 

Bryggjugjöld. 

28. gr. 
Gjöld af bryggjum hafnarsjóðs: 

Hvert skip, sem leggst við bryggju eða uppfyllingar eða að skipi, sem við 
hana liggur, skal greiða bryggjugjald af nettóstærð skipsins, talið í heilum 
smálestum, en broti skal sleppt. Greiða skal gjaldið fyrir hvern sólarhring, en 
hluti úr sólarhring telst sem heill. Undanþegin bryggjugjaldi eru varðskip, 
herskip og vísindaleg rannsóknarskip. 

Gjöldin greiðast sem hér segir: 
A. Af öllum aðkomuskipum greiðast 10 aurar af hverri nettósmálest. Minnsta 

gjald skal þó vera 5 krónur. 
B. Bátar og skip, heimilsföst í Neskaupstað, að stærð 10 smálestir og þar 

yfir, greiði 1 krónu af hverri brúttó smálest á ári. Minni bátar greiði 
5 krónur á ári. 

Heimilisföst skip í Neskaupstað, sem stunda millilandasiglingar, greiði 
þó auk þess bryggjugjald eins og aðkomuskip, meðan á þeim siglingum 
stendur. 

C. Fyrir sérstaka notkun á hafnarbryggjum eða uppfylingum, svo sem að- 
gerð á fiski, flökun, fiskverkun, síldarsöltun o. fl. skal hafnarnefnd ákveða 
sérstakt gjald fyrir eða semja við viðkomandi aðila. 

Gjald af bryggjum einstakra manna eða félaga: 
Bryggjueigendur greiði ekkert Þryggjugjald af sínum eigin fiskiskipum, 

eða öðrum fiskiskipum, sem stunda sjávarútveg frá Neskaupstað og leggja 
upp afla sinn á bryggjur þeirra, eða taka vistir sínar og aðrar nauðsynjar til 
eigin notkunar. 

Öll gjaldskyld skip, samkv. framansögðu, sem nota bryggjur einstakra 
manna, greiði hafnarsjóði hálft bryggjugjald, 
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IX. KAFLI 

Festargjald. 

29. gr. 

Skip og bátar, önnur en herskip og varðskip, sem nota bryggjufestar sem 

hafnarsjóður á, skulu greiða 2 aura af hverri nettó smálest, fyrir hvern sólarhring 

eða hluta úr sólarhring, þó aldrei minna en 5 krónur á sólarhring. 

X. KAFLI 

Vörugjöld. 

30. gr. 

Vörugjald skal greiða af öllum vörum og skepnum, lifandi og dauðum, sem 

fermdar eru eða affermdar á höfninni, með þeim undantekningum, er síðar getur. 

öl. gr. 

Af vörum, sem samkv. farmskrá skips eru ákveðnar til umhleðslu og eiga því ekki 

að leggjast á land nema um stundarsakir, greiðist aðeins hálft vörugjald. 

32. gr. 

Undanþegnar vörugjaldi eru þessar vörur: 

a. Vörur, sem settar eru á land og eiga að fara aftur með sama skipi, enda sé 

svo ákveðið í farmskrá. 

b. Vistir og aðrar nauðsynjar skipa og báta. til eigin notkunar, sem fluttar eru 

úr landi. 

c. Póstflutningur og venjulegur farþegaflutningum, sem ekki er á farmskrá. 

d. Vörur og tæki til hafnarinnar og annarra fyrirtækja bæjarins. 

33. gr. 

Vörugjaldið skal reikna eftir máli eða þyngd, með umbúðum. Brot úr sjald- 

einingu telst heil. Fara skal eftir farmskrá skipa við útreikning vörugjalds, og er 

skipstjóri eða skipaafgreiðslan skyld að láta starfsmönnum hafnarinnar í té eftir- 

rit af farmskrá skipsins. 

Sé engin farmskrá, skal skipstjóri gefa drengskaparvottorð um vörumagnið, 

sem skip hans hefur fermt eða affermt. Þyki hafnarnefnd ástæða til, getur hún 

hvenær sem er látið ákveða vörumagnið á þann hátt, sem hún telur hentugast. 

Reynist vörumagnið meira en upp var gefið, greiðir skipið kostnaðinn. Ef ýmsar 

vörutegundir eru Í sömu umbúðum, skal reikna vörugjaldið eftir þeirri tegund, 

sem hæst gjald skal greiða af. 

Við útreikning vörugjalds skal leggja saman hvern vöruflokk, sem saman- 

stendur á skránni, ef móttakandi eða sendandi hér er einn og sami aðili. 

34. gr. 

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur, og gjald 

greiðast eins og þar segir. Þó skal aldrei reikna vörugjald minna en 50 aura. 

Ef vafi leikur á því, í hvaða flokki skal telja einhverja vöru, skal bæjarstjóri 

skera úr, en úrskurði hans má áfrýja til hafnarnefndar. 

35. gr. 

Vörugjaldskrá: 

1. flokkur: Gjald 35 aurar fyrir hver 100 kg: Saltfiskur, nýr fiskur með haus, 

sild, ís, kol, salt, cement, kornvörur, sykur, kartöflur og rófur,
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2. flokkur: Gjald 45 aurar fyrir hver 100 kg: Lýsi, fiskimjöl, síldarmjöl, nýr 
fiskur afhausaður, olíur og járn. 

3. flokkur: Gjald 55 aurar fyrir hver 100 kg: Freðfiskur, flatfiskur, fiskflök og 
kjöt. 

4. flokkur: Gjald 70 aurar fyrir hver 100 kg: Allar aðrar vörur, er reiknast 
eftir þyngd. 

5. flokkur: Gjald 10 aurar fyrir teningsfet af trjáviði og öðrum vörum, er reikn- 
ast eftir rúmmáli. 

6. flokkur: Gjald 20 aurar fyrir hvert stykki: Tómar tunnur. 
7. flokkur: Gjald 3 krónur fyrir hvern stórgrip. 
8. flokkur: Gjald 50 aurar fyrir hverja sauðkind og minni gripi. 

XI. KAFLI 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda. 

36. gr. 
Bæjarstjóri sér um alla innheimtu á tekjum hafnarsjóðs. 

37. gr, 
Gjalddagi lestargjalds (hafnargjalda) er þegar skipið hefur lagzt á höfnina, 

gjalddagi bryggjugjalda, Þegar skip hefur lagzt við bryggju eða skip, og gjald- 
dagi vörugjalda, þegar skipið, sem vörurnar flytur, er komið á höfnina, ef um 
aðfluttar vörur er að ræða. Sé um útfluttar vörur að ræða, fellur vörugjald af þeim 
i gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. 

Gjalddagi þeirra gjalda, sem eiga að greiðast einu sinni á ári, er 1. júlí. 

38. gr. 
Skipstjóri ber ábyrgð á greiðslu lestargjalds (hafnargjalds) og bryggjusjalds. 

Eigandi skips ber þó alltaf ábyrgð á greiðslu allra gjalda samkv. reglugerð þessari. 
Móttakandi ábyrgist vörugjald af aðfluttum, en sendandi af útfluttum vörum, 

annars skipstjóri, ef farmur skips er ekki skráður. Hafnarsjóður hefur haldsrétt 
i skipum fyrir skipagjöldum, en í vörum fyrir vörtgjöldum, unz gjöldin eru að 
fullu greidd. 

. 39. gr. 
ON gjöld samkv. reglugerð Þessari má taka lögtaki. 

XII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

40. gr. 
Um skaðabótaskyldu fyrir skemmdir á höfninni, mannvirkjum hennar eða 

áhöldum, fer eftir almennum lagareglum. Ef samningum verður ekki við komið, 
um skaðabætur fyrir skemmdir, skulu þær ákveðast af þremur óvilhöllum, dóm- 
kvöddum mönnum. Hvor aðili um sig getur krafizt yfirmats, en gera skal það áður 
en einn mánuður er liðinn frá því undirmati var lokið. Yfirmat skal framkvæmt 
af 5 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem 
þess hefur krafizt, ef matsupphæðinni verður ekki breytt honum í vil meira en 
10%. Að öðrum kosti greiðir hinn aðilinn kostnaðinn. 
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41. gr. 

Så, sem hefur bakad sér refsingu eda skaðabótaskyldu fyrir brot á reglugerð 

þessari, má ekki fara burt úr höfninni meðan mál hans er óútkljáð, nema hann 

setji tryggingu, sem hafnarnefnd tekur gilda. 

42. gr. 

Enginn má vænta þess, að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá lögreglustjóra, 

nema hann sanni, að hann hafi greitt gjöld þau, sem innheimtumaður hafnarinnar 

á að innheimta, svo og sektir og skaðabætur, sem honum ber að greiða, samkv. 

reglugerð þessari. 
43. gr. 

Hverja þá skipun, sem samkv. reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa stýri- 

manni, ef skipstjóri er ekki í skipi. Ef stýrimaður er heldur ekki við, má gera 

einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri 

hefði fengið hana sjálfur. 
44. gr. 

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum frá 50—-1000 krónum, nema þyngri 

refsing liggi við eftir almennum lögum. Sektirnar renna í hafnarsjóð. 

45. gr. 

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 
46. gr. 

Þegar reglugerð þessi öðlast gildi, er um leið úr gildi numin hafnarreglugerð 

fyrir Neskaupstað, Norðfirði, frá 3. maí 1929, og reglugerðir um breytingar á sömu 

regiugerð frá 15. des. 1939 og 17. sept. 1940, svo og öll önnur ákvæði, er kunna 

að fara í bág við reglugerð þessa. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 66 frá 4. júlí 1942, til 

þess að öðlast gildi 1. janúar 1945, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut 

eiga að máli. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 13. desember 1944. 

Emil Jónsson. 
Páll Pá Imason i 

REGLUGERD 

um skömmtun á fiskilinum. 

Samkvæmt heimild í lögum nr. 37 12. júní 1939, um heimild fyrir ríkisstjórnina 

til ýmislegra ráðstafana vegna yfirvofandi styrjaldar i Norðurálfu, og lögum um 

breyting á þeim lögum, nr. 59 7. maí 1940, er hér með sett eftirfarandi reglugerð. 

1. gr. 

Bannað er að selja hvers konar fiskilínur, nema gegn sérstökum innkaupaleyfum, 

sem út eru gefin af Fiskifélagi Íslands í umboði skömmtunarskrifstofu ríkisins. 

9 gr 2. gr. 

Leyfin skulu gefin út til ákveðins tíma og skulu þau stíluð á eigendur tiltekinna 

báta og miðuð við þyngd fiskilínanna, sem leyfðar eru.
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3. gr. 
Allir þeir, sem eiga birgðir af ónotuðum fiskilínum, skulu Þegar í stað senda Fiskifélagi Íslands skýrslu um birgðir sínar af fiskilínum og efni í þær, og skulu skýrslurnar komnar eigi síðar en 23. des. 1944. 

4. gr. 
Hver sá, sem óskar að fá keyptar fiskilínur, skal senda Fiskifélaginu umsókn um það. 
Í umsókninni skal taka fram: 
1. Heiti báts og stærð. 
2. Útgerðartíma. 
3. Útgerðarstað. 
Þá skal umsækjandi og skuldbinda sig til að afhenda Fiskifélaginu til ráðstöf- unar þá línu, sem hann kynni að fá út á innkaupsleyfið, ef hann ekki notar hana á hinum tiltekna tíma. Fiskifélagið tekur síðan ákvörðun um, hvort og að hve miklu leyti umsóknin skuli tekin til greina. 

ð. gr. 
Sá, sem hefur í höndum innkaupsleyfi frá Fiskifélaginu, snyr sér til þeirra, sem framleiða eða verzla með fiskilínur og fær þar afhentan jafnmikinn þunga af fiski- línum og leyfið hljóðar um, gegn afhendingu leyfisins. 
Línuframleiðendur og verzlanir skulu senda Fiskifélagi Íslands um hver mánaða- mót öll þau innkaupaleyfi, sem afgreidd hafa verið, ásamt skýrslu um birgðir, inn- kaup og sölu í mánuðinum. 
Nær skylda þessi til skýrslugerðar einnig til hráefnis, sem unnið er úr, og skulu skýrslurnar sýna, hve mikið hefur verið unnið úr því hráefni, hvort sem bað eru fiskilínur eða annað. 

6. gr. 
Hver sá, sem flytur inn fiskilínur eða efni í þær, skal þegar í stað tilkynna Fiski- félagi Íslands innflutninginn. 

7. gr. 
Skömmtunarskrifstofa ríkisins getur hvenær sem er, án dómsúrskurðar, kann- að birgðir verzlana og framleiðenda af fiskilínum og hráefni í þær. 

8. gr. 
Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að 10000 krónum, og skal farið með mál út af þeim að hætti opinberra mála. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 15. desember 1944. 

Pétur Magnússon. 

Torfi Jóhannsson. 
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A des. SAMÞYKKTIR 
fyrir Sparisjóð Höfðhverfinga. 

1. KAFLI 

Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Höfðhverfinga og skal heimili hans og varnar- 

þing vera í Grýtubakkahreppi i Suður-Þingeyjarsýslu. 

2. gr. 

Ábyrgðarmenn sjóðsins skulu ekki vera færri en 15 og ábyrgðarfé ekki minna 

en kr. 3000.00. Skal stjórninni skylt að gera það, sem í hennar valdi stendur, til 

þess að sjá um að ábyrgðarmenn verði aldrei færri. Ábyrgð setur eigi fallið niður 

nema fyrir andlát, burtflutning úr hreppnum, missi fjárforræðis, gjaldþrot, nauða- 

samninga eða ef maður verður öreigi á annan hátt. 

3. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Skulu tveir þeirra kjörnir á aðalfundi úr 

flokki ábyrgðarmanna, en einn af sýslunefnd Suður-Þingeyjarsýslu á sama tíma 

og gildir kosning þeirra allra til þriggja ára. Stjórnarnefndarmenn má endurkjósa, 

en hafi þeir setið í stjórninni 4 ár samfleytt, er þeim ekki skylt að taka við kosn- 

ingu fyrri en að fjórum árum liðnum. Stjórnin kýs formann úr sínum flokki. Deyi 

stjórnarnefndarmaður, kjörinn af ábyrgðarmönnum, flytji burtu úr héraðinu eða 

falli ábyrgð hans niður á annan lögmætan hátt, skal þegar í stað kalla saman 

fund ábyrgðarmanna og kjósa annan í hans stað fyrir það sem eftir er af kjör- 

tímabilinu. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan 

hátt óhæfur til þess að gegna stjórnarstörfum, skal tafarlaust beiðast þess, að 

sýslunefnd kjósi annan í bans stað. Ekki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða 

aðra atvinnu, er komið geti í bága við hagsmuni sjóðsins. Stjórn sparisjóðsins 

ræður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum framkvæmdum sjóðsins. Birta 

skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórnendur sjóðs- 

ins og starfsmenn, og hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýsingar, svo 

að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn gagnvart viðskiptamönnum hans. Stjórnendum 

sjóðsins ber einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð á því að ekkert af fé sjóðs- 

ins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitth rað af fé sjóðsins fyrir hand- 

vömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna sjóðsins, end- 

urskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutaðeigendum skylt 

að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu eins og lög standa til 

um sýslunarmenn hins opinbera. 

4. gr. 

Stjórnendur sjóðsins og starfsmenn mega ekki taka lán úr sjóðnum. Eigi 

mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 

nm 

5. gr. 

Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust hverjir kosnir eru Í stjórn sjóðsins. 

6. gr. 

Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari-
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sjodnum né i hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- staddir og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn án þess að annar starfsmaður sé viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. Aðalfundur ákveður þóknun starfsmanna fyrir 3 ár í senn, að fengnum til- lögum stjórnarinnar, Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs í senn og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu, eða víkja Þeim frá fyrirvaralaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund ábyrgðarmanna þegar í stað og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

7. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir fé því, sem honum er trúað fyrir. Stjórnar- ráðið ákveður fjárhæð tryggingar að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

8. gr. Sg 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagbókina, og aðrar þær bækur, er greiðslan á að koma i. Greiðsla afborgana og vaxta á lán- 

um skal jafnframt ritast á hlutaðeigandi skuldabrét. 

9. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi hverju breytt hafi verið. Dagsetningar skal greinilega setið við hverja einstaka greiðslu. 

10. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir Þegar þörf krefur og ákveður stjórnin hvernig 

haga skuli daglegri starfrækslu sjóðsins. 

li. gr. 
Eigi síðar en í febrúarlok skal aðalfundur haldinn og boðar formaður til 

hans skriflega með viku fyrirvara. Skulu þar lagðir fram reikningar sjóðsins fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endurskoðenda og svörum stjórnar 
og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar formaður á sama hátt þesar honum þykir þörf á, eða minnst 8 ábyrgðarmenn óska þess. Fundur er lögmætur 
þegar helmingur ábyrgðarmanna mætir. Mæti eigi helmingur ábyrgðarmanna, skal boða fund að nýju á sama hátt og er hann þá lögmætur hversu fáir sem mæta. 
Á fundum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar á samþykktum spari- 2 sjóðsins, nema 2% hlutar fundarmanna á lögmætum fundi samþykki. 

I. KAFLI 
Um innlög í sjóðinn, inn- og útborganir, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

12. gr. 
a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minna en ein króna. 
b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist í innstæðubók og fær hver innlagsmaður 

reikning. 
c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 
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yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 

að samþykktir sjóðsins, gildandi lög og reglugerðir sparisjóðsins séu til at- 

hugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geti innstæðueigendur fengið þær et 

þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins þegar hann 

hefur lagt inn í hana í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn eða 

gera að skilyrði að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en 

þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en kr. 10000.00 — tíu þúsund krónur —. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

13. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. Vextir af innstæðu skulu reiknaðir út að fullu og færðir 

í bækur sjóðsins við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðu- 

eiganda þá lagðir við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum 

þrítugnættum og gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. Í fyrsta sinn 

sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextir færðir í hana og skal 

þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að meðtöldum vöxtum Í við- 

skiptabókinni, beri saman við það sem innstæðubókin telur. Finnist skekkja í 

vaxtareikningi eftir að vextirnir hafa verið skráðir í innstæðubók má eigi breyta 

hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna þegar hún finnst. 

14. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn ávaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það, 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 300 til 500 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp, og upphæðum 

þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt að borga 

meira en kr. 1000.00 á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

15. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufénu nema því aðeins, 

að viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt sk ráð í hana. Skulu 

starfsmenn sjóðsins gæta þess nákvæmlega, að þetta sé gert, og skulu í því skyni 

í hvert sinn bera greiðslu þá, sem skráð er i viðskiptabókina, saman við fjárhæð 

þá, sem skráð er í bækur sjóðsins. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi hatt 

löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 

hljóðar um eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa 

sérstaka kvittun fyrir innlögum og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi að- 

eins þar til upphæðn verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 

næst þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum og afhendist þá kvittunin féhirði. 

16. gr. 

Greiðist innstæða að fullu, skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds 

og glatist viðskiptabók verður farið með hana eftir þar um gildandi lögum. 

17. gr. 

Ef eigandi að innstæðutfé eða erfingjar hans vitja eigi innstæðu sinnar í 16 

ár til að taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól og eigi heldur innan 6 mánaða
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eftir áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstædan, 
ásamt vöxtum, orðin eign sparisjóðsins. 

18. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða uppsagnar- 

fresti, en auglýsa skal það á lögmætan hátt. Eftir gjalddaga eru engir vextir 
greiddir af því sem uppsagt er. 

19. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, 

skal leggja í varasjóð. Tjón, sem sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður 
eigi hrekkur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, 
nema því aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinn- 
stæðufénu samanlögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs getur stjórnarráðið 
samþykkt, eftir tillögum sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til 
nytsamra fyrirtækja í almenningsþarfir í Grýtubakkahreppi. 

20. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum eða 

inneign i Íslenzkum bönkum, með ríkisábyrgð. Þó er eigi skylt að koma meiru af 
varasjóði svo fyrir að nemi 5% af innstæðufé sjóðsins samanlögðu, eins og það 
/ar Í árslok næst á undan. Nú ber svo við að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess 
að grípa til fjár þessa vegna ófyrirsjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt 
svo fljótt sem verða má, að koma því í samt lag aftur. 

TIL. KAFLI 

Um útlán. 

21. gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafn- 
god; 

b. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteignaveði í hæsta 
lagi 60% af virðingarverði því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 
sjóðnum til einstakra manna má þó aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 
að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun og sé láninu að fullu lokið 
innan tíu ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 
d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

99 gr 22. gr. 
Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir á 

gjalddaga, en bregðist það greiðir skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um þann 
tíma, sem dregist hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

23. gr. 
Aldrei má veita lán úr sjóðnum nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því sam- 

þykkur og hafi ákveðið hámark lánsins. 
Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 

nafnskrá bréfin, sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins 
skerða, að meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki, 
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24. gr. 
Án samþykki allrar sparisjóðsstjórnar má sparisjóðurinn ekki taka lán til ann- 

ars en þess að fullnægja skuldbindingum sinum gagnvart innstæðueigendum. Aldrei 
má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 
ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum 
sparisjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur 
sjóðsins einnig ljóslega bera með sér hvar bréfin séu seymd og hver þau séu. 

25. gr. 
Zigi má sparisjóðurinn sefa út handhafaskirteini á sjálfan sig. 

IV. KAFLI 

Um reikninga sparisjóðsins. 

26. gr. 
Reikningsár sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn fyrir 10. febr. ár hvert. 

É 27. gr. 
Ársreikningurinn skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hafi verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því efni 
saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr honum og 
skal þar í greint, hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok; 

2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 

verið. Einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal 

í þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 
3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 

á honum. Til þess að þetta sjáist sem gleggst, skal semja nákvæman efnahags- 

reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

28. gr. 

Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneignir allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 

lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 

sjóðurinn á útistandandi, s. s. fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 

veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér fyrir hvaða timabil vextir eru greiddir af hverju 

einstöku láni, svo glöggt sjáist hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum og eins 

af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá 

vfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann að eiga í árslok, og eigi eru innleystir. Gjald- 

dagi vixlanna sé tilgreindur á skránni. Skal sjást á skránni hvernig víxilréttar hefur 

verið gætt. 
Á öllum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, svo og 

einkennistölu. Loks skal semja sundurliðaða skrá um allar aðrar eignir sjóðsins, svo 

og skrá yfir skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna.
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KAFLI 

Um endurskoðun. 

30. gr. 
Til þess að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðendur, skulu þeir kosnir af sýslunefnd Suður- -Þingevjarsyslu til eins árs í senn. 
Endurkjósa má endurskoðendur. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga þeir í stað 
aðalmanna í forföllum þeirra. 

31. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðaeftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðendur spari- 

sjóðsins. 

32. gr. 
Skylt er endurskodendum ad rannsaka sjóðforða sparisjóðsins og verðbréfa- 

eign hans, að minnsta kosti misserislega. 
Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og Öðrum 

skjölum og verðmætum sjóðsins hvenær sem þeim þykir henta til eftirlits, hvort 
heldur þeir eru báðir í einu eða hvor um sig. 

33. 
Endurskodendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því að þar sé allt í reglu. og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mynda, er þar um gilda. Ber þeim gaum sæfilega að rannsaka að allar greiðslur í 
sjóðinn og úr honum séu rétt færðar í bókun sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef 
eitthvað er athugavert, svo að úr verði bætt tafarlaust. 

åd. gr. 
Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka, þegar eftir að hann 

er saminn og skulu Þeir hafa lokið starfi sínu fyrir 20. febr. Rita þeir síðan á reikn- 
inginn voltorð sitt um að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn með 
athug sasemdum endurskoðenda skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

30. gr. 
Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver atriði, er tilhögun á reikn- 

ingsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir og þeir koma sér eigi saman um, 
skulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið Hl úrskurðar. Eins skal 
að farið ef endurskoðendur komast að raun um BD rekstur sjóðsins sé ekki að öllu 
leyti lögmætur og í fullu samræmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um sparisjóði, svo og 
reglugerð nr. 36 frá 15. febr. 1942 og önnur sind fyrirmæli, og stjórn sjóðsins 
bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er 

36. gr. 
Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 20. desember 1944. 

Pétur Magnússon. nn 
Torfi Jóhannsson. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

  

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

— 6 vættir af ýsu, hertri serene vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin   

A. Fríður peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

-- 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

—. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

— 8 ær geldar á hausti .........0.0...00... hver á 

— 10 ær mylkar á hausti ..........0.0..0.... hver á 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. UU, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ....0..0.0 00. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .......0.0.0000.... parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 

— 180 pör sjóvettlinga .......0.0.00000.. 0... parið á 

— 20 eingirnispeysur ....0..0000. 00... hver å 

— 15 tvibandsgjaldpeysur ......0.000002... hver å å 

— 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin 

23
 

fö
 

Dv
 

fo
r 

Av
 

  

      

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr í aur.| aur. 

850 06 | 850 00| 708 
123 .64| 741'84| 618 

» » » » » 

» » | » » 

101 66/1219'9211017 
111.82| 894 561 745 
68 75 | 687 50| 573 

791 67| 791 67| 660 
786 (36 |1048 48 | 874 

3 43| 411 60| 343 
2135| 282,00| 235 
6/36| 763 20| 636 

2 82| 338 40| 282 

0 ÞIÐ » 
„19 »| » 
VN) VN) » 

» | 0) » » » 

DD ENNIÐ) » » » 

„I „0 » 
DJ | » » » » 

» » | » » 

61 00| 366 00! 305 
» » » » » 

» » » » » 

DJ » » » | 

» » » » »



  

  

  

  

Í peningum | Hundrað á Alin 

, kr. jaur.| kr. Jaur.| aur. 

E. Lýsi. 
27-| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ÞÐ VR) » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å », » 0) » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á DAN DR » 
30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å »: ÞAÐ |) 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 9 16 36 64 31 
32.| —- 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 8,79| 52 74 44 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 6170) 40 20! 33 
34 | —- 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ „0 » 
35. | —- 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á »| » »: » 
36.) — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å 0 »: d» » 
37. | — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å „iy ÞINN » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 107 00| 642 00| 535 
39. | —- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » Þið » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å DR) ”». » 
41., — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞÐ | 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 39 82 »: ») 796 
43.| — 1 lambsfóður ..............00..00 vverereve á 34 50 > »| 609 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ...........0....00.. 00... 890 57| 742 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .........0.0.000000. 0. 448 80) 374 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0.0.0.00 000 Þið » 
Eftir D. eða í fiski ..................0.0.0 0. 366 00} 305 
Eftir E. eða í lýsi ....................0.000. nn RIÐA A 
Eftir F. eða í skinnavöru ..............0....00000. nn. … 43,19| 36 

En meðalverð allra landaura samantalið „..,.................0... ss. nn 1748 5611457 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..............0.0...0 nn 14| 364   437     

Skrifstofu Norður-Múlasýslu og Seyðisfjarðarkaupstaðar, 15. marz 1944. 

Hjálmar Vilhjálmsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 26. marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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167 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Suður-Múlasýslu og Neskaupstað 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 

  

em
 

o
o
 
e
m
 

  

A. Fridur peningur. 
1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... os
 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 
—- 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 
— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 
— 8 ær geldar á hausti ..............00.... hver á 
— 10 ær mylkar á hausti .................. hver á 
-— 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 
— 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 
1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

—- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

-- 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 
44 þræði ........0.00 0. pundið á 

— 60 pör eingirnissokka .......000.0.0.... parið á 
— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............. parið á 
— 180 pör sjóvettlinga .............00..... parið á 
— 20 eingirnispeysur .......00000. 0... hver á 
—= 15 tvíbandsgjaldpeysur .......0000.00... hver á 
— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á 
—- 1920 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 
1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 

— 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 
—- 6 vættir af ýsu, hertri ................ vættin á 
— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á 

  

1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. | aur. 

790 62| 790.62| 659 

111 67} 670 02| 558 

128 75| 772 50) 644 

107 50) 860 00| 717 
9250/1110 00! 925 

108 44| 8677521 723 

52:19| 521 90| 435 

725 00| 725 00| 604 

663 75| 885 00| 737 

317} 380 401 317 

2 381 285 60| 238 
5 46| 655 120| 546 

2 71| 325 20! 271 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

» » » » » 

78 50| 471 00| 392 
”1 /» »! )» » 

ÞIÐ DAN) » 
»| » ». dd » 
». /» » » »      



  

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34, 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43.   
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I peningum | Hundrad å | Alin 

kr. | aur. kr. | aur.| aur. E. Lýsi. 
| 

1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar å »| » ÞIÐ » — Í tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ) ÞIÐ > — Í tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ÞIÐ »| » » — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á »| » ÞIÐ) » 

F. Skinnavara. 
Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 14 331 57 32| 48 — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á DL Þ » -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á ”». » LÆRER. » — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å VN) AR) » — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞÐ ”». » — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DR) ÞIÐ » — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 00| 240;00| 200 

G. Ýmislegt. | | 
1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 80100) 480 00| 400 — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á NN) » | » » — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å », » ÞIÐ | — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ > | » » 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 36 81 » | „| 736 — 1 lambsfødur 2... lo á 31'60 ”»| »| 632 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða í fríðu ..................... 800 | 28 667 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg ll. 411'60| 343 Eftir G. eða í ullartóvöru .................... TT ÞIÐ) » Eftir D. eða í fiski GT 

471/00| 392 Eftir E. eða í lýsi .................. 0. » | » » Eftir F. eða i skinnavöru GL UN 148 (66! 124 
00.00.0000 0000 

og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............. 0... 

… 11831 3411526 
| 

… | 457'88| 381     
  

Skrifstofu Suður-Múlasýslu, 9. marz 1944. 

Kristinn Júlíusson, 
— settur. — 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 29. marz 1944. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 
34
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Austur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum Hundrað á | Alin 

sr . 
A EEN ur. I 

A. Fríður peningur. kr aur kr. sur a 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .........- á | 560700 560 00) 467 

9.| — 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 69 | 60| 417 | 60| 348 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .........- hver á 72 00 432 |00| 360 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......0.... hver á 58 (00 464 00 387 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 49 |40| 592 (80 494 

6.| — 8 ær geldar á hausti .......000.0.....0.. hver á 58 00| 424 00| 353 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .......000..000.. hver á 28/00! 280 00| 233 

8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 680 00 680 | 00| 567 

9,| — 1%, hryssu, á sama aldri .......0.0.00... hver á | 555 00 740 |00| 617 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2174| 328 80| 274 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 79| 214 80| 179 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 4 46| 535 20| 446 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ........00.... pd. á 220! 264 00| 220 

C. Tóvara af ullu. | 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði 2... pundið á » »| »| »| » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .........000...... parið á »| » „ið » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka 2.221114414440 parid å »i df sj 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ......0000...0...0.. parið á ÞIÐ ÞIÐ » 

18.| — 20 eingirnispeysur ..2000rueereseeererer hver å ÞIÐ ÞIÐ » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ......00000..0... hver á ÞIÐ ÞIÐ » 

20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, Í al. á »: » ÞIÐ » 

91.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å DR »| » » 

D. Fiskur. 
| 

29.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á Þ „| » 

93,| — 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å DO) ÞIÐ) » 

94.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ ÞARNA » 

95.1] — 6 vættir af ýsu, hertri .......0.000.... vættin å ». » AR » 

96.| — 6 vættir af hákarli, hertum .........-" vættin á ANN ”», » »  
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Í peningum Hundrað á | Alin 

, … 
kr. | aur. kr. | aur. aur. E. Lýsi. | | 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á > | » »| » » 28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis .....: 8 pottar å ÞIÐ »| » » 29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis 1 8 pottar å | ojo| »| »| > 30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis .,..... 8 pottar å ÞIÐ VN) » 

F. Skinnavara. 
| 

31.) 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 9,50 38/00/ 32 32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 7112) 42/72| 36 33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 5 37 32 | 22 27 34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 5|50 44 00 37 35.) — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å 4/25) 51100! 42 36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å »| » »| » » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit „..... hvert å 0185) 204100) 170 
| 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DEN) ÞIÐ » 39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å »| » »| » » 40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å »| » ÞIÐ » £1.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á » | » ÞIÐ » 42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 26 00 „{ »| 520 43.1 — 1 lambsfóður .............0.0.0.... á 19| 40 »| ») 388 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ...................... 

510/04| 425 Eftir B. eða í ullu, smjöri Og tÓlg .....0.... 0 335 (70| 280 Eftir GC. eða í ullartóvöru .................... TT »| » » Eftir D. eða í fiski „..................... TTT »| » » Eftir E. eða í lýsi ses ss TTT BIÐ » Eftir F. eða í skinnavöru ......................0.. UN 68(66| 57 En meðalverð allra landaura Samantalið,..........,...,. 
00... "14! 40 | 762 og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................... 304|80| 254       

Skrifstofu Skaftafellssýslu, 31. janúar 1944. 

Gísli Sveinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 27. marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestur-Skaftafellssýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 

  

þe
 

s
o
 
I
 

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... 

— 6ær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

…— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......0.... hver 

— 19 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 

— 8 ær geldar á hausti „00.00.0000... 005 hver 

— 10 ær mylkar á hausti „00.00.0000... hver 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. í 

— 1% hryssu, á sama aldri 2... hver 

B. UL, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..........- pd. 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .....00000.... pd. 

C. Tóvara af ullu. 

á 
á 

á 
á 

fo
r 

for
 

fr
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði 2...00.00een enn pundið 

— 60 pör eingirnissokka .....00.000...0.0.. parið 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .....0.0.000... parið 

— 180 pör sjóvettlinga ...ccccne0. 000... parið 

— 90 eingirnispeysur ccccconeeeen ner hver 

— 15 tvibandsgjaldpeysur ccccc.c00.0...... hver 

—- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al.“ 

—. 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

— 6 vættir af ýsu, hertri 2c...000.0.000. 0. vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ......2..... vættin 

  

    

1945. 

Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. aur. kr | aur aur. 

750 00! 75000) 625 

108 57) 651 42| 543 

145 00| 870 00| 725 
106 | 67 853 36 71! 

74 331 891 /96| 743 

110 71| 885 68| 738 
45 00| 450 00| 375 

755 | 71| 755|71| 630 

578 57| 771 43| 643 

2 54 304 80 254 

1 (68 201/60| 168 

7'14| 856/80| 714 

2461 295 | 20| 246 
ii 

„0 » | » » 

VED) ÞINN) » 

DD) DRD) » 

ÞINN) » 0» » 

DR) DIED » 

»! DD) » 

»| » DRD) » 

ÞINN) » dd » 

ni dd DAN) » 

237 » » | » » 

DD D) MIÐ) » 

DD) N » » » 

0) DR) »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, 
kr. |aur. kr. | aur. | aur. E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar å ÞANN) »: » » 28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...…. 8 pottar å LRU) 0) » 29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 potíar á DR ÞIÐ » 30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ » 

F. Skinnavara. . 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á DD) »| » » 32. — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á DR) ÞIÐ » 33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á BN) DR) » 
34.| — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å SERED: DAN) » 35.) — 12 fjord, sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å DIR) DNNÐ) „ 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á dd» DR » » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å »I »| » 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum.-.. pundið á DR) ÞIÐ) » 39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á „0 DAN » 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund å DAN) ÞIÐ » 41. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DD) »| » » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 44 29 »1 dd) 886 
43.] — 1 lambsfóður .....,.......... 0. å 41'43 „1 »4f 829 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða Í fríðu 2... eee 764 40| 637 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 2... ss 414 /60| 345 Eftir C. eða í ullartóvöru .............0..... »| » » Eftir D. eða í fiski ....................0.0. BIÐ) » Eftir E. eða i lýsi ........0.0.00. ÞÐ » Eftir F. eða í skinnavöru ..............0.0 0. A A HEN » 
En meðalverð allra landaura samantalið...........,...........0..00000... 

1179 | 00! 982 
og skipt med 2 synir: | 

Meðalverð allra meðalverða ss 589 50 491 
  

Skrifstofu Skaftafellssyslu, 31. janúar 1944, 

Gisli Sveinsson. 

Framanritud verdlagsskrå stadfestist hér med. 

Fjårmålaråduneytid, 27, marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Vestmannaeyjakaupstað 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. |aur, kr. |aur.j aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 750100) 750 00| 625 

2. | -- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 80 00| 480 :00| 400 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 100 00! 600 00| 500 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 80 00| 640 00} 533 

5. | —. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 60 00! 720'00| 600 

6.| — 8 ær geldar á hausti ...........0000..... hver á 70 00| 560 00| 467 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .....00.002000.... hver á 46 00| 460 00| 383 

s.| —. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á 750100| 750 00| 625 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ........0000.... hver á | 450 00! 600/00| 500 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| í hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 | 10| 252 00| 210 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 10| 132 00) 110 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 10/00/1200 0011000 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ......0.00.... pd. á 2 | 00| 240 .00| 200 

C. Tóvara af ullu. 

14.| í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

R 44 þræði „22.00.0000. 0 nenna pundið á DD) DNNÐ) „ 

15.| — 60 pör eingirnissokka ........000.0..0.... parið á » | » » » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ......000.... parid å »| DR) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ........00...0.0000.. parið á ÞIÐ „IÐ » 

18. | — 20 eingirnispeysur 2...cc00000. nn... hver å »| » » 0) » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ......0.0.00000... hver å ÞIÐ » » 

20.| — 120 ålnir gjaldvodarvadmåls, åln. breids, 1 al. å DAN „0 » 

21.| —. 190 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á »| DR) » 

D. Fiskur. | 

99.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 52 00| 312 00| 260 

93,| — 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á DR) DJ) » 

24,| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á „0 DNNÐ) » 

95.| — 6 vættir af ýsu, hertri .......00.0000... vættin á DAN) NN) » 

96,| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á »: » » »        
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Í peningum | Hundrað á Alin 

. 
kr. í aur. kr. |aur.| aur. E. Lýsi. | 

27.1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á NN) LAN) | 28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ A » 29.{ — 1 tunna (120 pt.) selslýsis ........., 8 pottar á LA »: » » 30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á 16100! 240 00| 200 

F. Skinnavara. 
ðl.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 12 00| 48 00) 40 32.) — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 10/00| 60 00 50 33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 7001 42 00| 35 34.) —- 8 fjórð. saudskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund å 12 00) 96,100)! 80 35. | —- 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å 10100)! 120001 100 36.) — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å DRD) ÞIÐ) » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DR) RN) » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum ., pundið á ”» ». » » 39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ll DA EÐA A » 40.) — 120 pd. af fuglafiðri ..............., 10 pund á | 50 00| 600 00) 500 ál. — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á | 51 52 > »11030 43. | — 1 lambsfóður .............. TTT å ”» »| » » 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu ..............0..... 617 78| 515 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg GG UT 456 00| 380 Eftir G. eða í ullartóvöru ...................00 ÞIÐ » Eftir D. eða í fiski 2... ss 312 00| 260 Eftir E. eða í lýsi ..................... TT 240 00} 200 Eftir F. eða í skinnavöru ..................0.0... (73/20! 61 En meðalverð allra landaura samantalið 2... 1698 | 98 11416 
og skipt með 5 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða „.................0.0..0.. 339 283   80     

Skrifstofa bæjarfógetans í Vestmannaeyjum, 11. maí 1944, 

Sigfús M. Johnsen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 12. maí 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Rangárvallasýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. 
kr. jaur.| kr. | aur. aur. 

1.| 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .........- á | 810:91| 840 91) 701 

9.| —- „Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 87 001 522:00| 435 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 120 91| 725 46| 605 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ...........…. hver á 89'91| 719 281) 599 

5.| — 12 saudir, veturgamlir, å hausti ......... hver á 70 00| 840 00) 700 

6.| — 8 ær geldar á hausti ........00.0.0.000..0. hver á 85 55 | 684 40} 570 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .....00.00000000 0. hver á 43:18) 431 80| 360 

8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 680 91| 680 91| 567 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri .......0..00.0.. hver á | 380 91| 507 88| 423 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 g1| 337!20| 281 

11.| —. 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 81| 217 20| 181 

12.| —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..........- pd. á 7 25| 870100| 725 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .........00... pd. á 2 831 339 60| 283 

C. Tóvara af ullu. 

14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði sssserererereeeeereerrrrereee pundid å »| DAN) „ 

15.| — 60 pör eingirnissokka .......00000.....- parið á DR N)) » 0 DD » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .......0..... parið á DR) DAN) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ......000000....0... parið á DAN) DR) » 

18. | — 20 eingirnispeysur „..cccc0. 00... hver å ». „0 „ 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur .......00.0000.... hver á DER) DIED) » 

90. | —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breids, 1 al. å ÞAÐ) I». » 

21.| — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DD) »| » » 

D. Fiskur. 
29.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á AND) DR) » 

93,| — 6 vættir af hardfiski. vel verkuðum ... vættin á DAN DAN „ 

24.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ ÞIÐ » 

95.| — 6 vættir af ýsu, hertri .........000.... vættin á „19 DAN » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞIÐ DAN) »        
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f peningum | Hundrad å | Alin 171 

, … . kr. | aur. kr. | aur. aur. E. Lýsi. | | 
27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis .... 8 pottar å DR LAN I) » 28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å 0 RN » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å »| » »| » 

F. Skinnavara. | | 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 8 791 35/16) 29 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 7.441 41'64| 37 
ðð.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 5 | 45)" 32 70) 27 
34.) — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å 61001 48100! 40 
35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å 51261! 63/12| 53 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á »| » »| » » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0/60) 144 00) 120 

G. Ymislegt.     38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á ÞIÐ) ÞIÐ » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DAN) ÞIÐ » 40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á LÆRD) ÞIÐ » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 48 18 „191 964 
43.] — 1 lambsfóður ............)...... 0 á | 37145 »| »| 749 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............00.000. 0 661 |40| 551 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg .....0.0 441 |00| 367 
Eftir C. eða í ullartóvöru .............00000000 »| /» » 
Eftir D. eða í fiski .......... se ÞIÐ » Eftir E. eða í lýsi ............00....... never reen DR » Eftir F. eða í skinnavöru ...............0000000000 0 61/35| 51 

En meðalverð allra landaura samantalið..................0..0.0.0 1163! 75 | 969 
og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .............0.000000. 387 (92| 323         

Skrifstofu Rangárvallasýslu, 17. marz 1944. 

Björn Björnsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 3. apríl 1944. 

F. h.r. 
Magnús Gíslason. HA 

Einar Bjarnason. 
35
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172 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Árnessýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. ur kr. a: aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 8 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. ........-- á | 881 25| 881 | 25| 734 

2,| — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 109. 69| 658 '14| 548 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 142 87 857 |22| 714 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .....0000... hver á | 111 87 894 | 96| 746 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 9331/1119 72| 933 

6.| — 8 ær geldar á hausti .......0.000........ hver á | 105 00| 84000! 700 

7. | — 10 ær mylkar á hausti ..0.00.000..000. 0. hver á 58 12| 53t|20| 443 

s.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 706 251 706!25| 589 

9,| — 1% hryssu, á sama aldri 2... hver á | 503 12| 670 83| 559 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvitri ullu, vel þveginni .... pd. á 3.15| 378,00) 315 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2 08| 249/60| 208 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 7 48| 897 60| 748 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræðdri ........000... pd. á 2 86| 343/20| 286 

C. Tóvara af ullu. | 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði ......00000eennner ner. pundið á NN) ÞIÐ » 

15.| — 60 pör eingirnissokka .........000...... parið á DNÐ) DD) » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .....0.000... parið á », » DR) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga 00.00.0000... 00... parið á ÞJ) DR) » 

18.| — 20 eingirnispeysur „....0000..... 00... hver å ». » RN) » 

19. | —- 15 tvíbandsgjaldpeysur ..........0... 0. hver á Þ NN) » 

20.| —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á »| » RN) » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å », » » » 

D. Fiskur. 

22,| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á DR DAN) » 

23.| — 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum ... vættin á Þ) ÞIÐ » 

24,| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin å AR ÞIÐ » 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri .......000000... vættin á VN) » |» » 

96.| — 6 vættir af hákarli, hertum ..........- vættin å »| » DAN) »  
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

, … kr. | aur. kr. |aur. | aur. 
E. Lýsi. i 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á »| » »| » » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å »| » » |) » 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ » 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á NN) ÞIÐ » 
32.) — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á DAN) „1 » 
33. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å SED) ÞIÐ » 
34.| — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DD) ÞIÐ » 
35.1) — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞE »| » » 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á „0 DM) » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DR) DAN) „ 

G. Ýmislegt. 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DRD) DIR I) » 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á RN ÞIÐ » 
40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| 3 »| » » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DAN) ÞIÐ » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 51| 63 „| »1/1033 
43.| — 1 lambsfóður „.........0..000.0 000. á 41'73 »| »| 835 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin i fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .............0...000 0. 195 (ól | 663 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..............0.0.0000..... 467 |10| 389 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0...00..000 0. ÞIÐ » 
Eftir D. eða í fiski ...............00..0. eeeeeee »| /» » 
Eftir E. eða í lýsi .................... 0... ÞIÐ) » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...................00 0000 I HNEGG HER » 

En meðalverð allra landaura samantalið................,.....0000..0.... 1262 6111052 

og skipt með 2 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .................0.0.0000. 631/30| 526       
  

Skrifstofu Árnessýslu, 8. april 1944. 

Páll Hallgrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. apríl 1944. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason. 
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Gullbringu- og Kjósarsýslu, Hafnarfjarðarkaupstað og Reykjavík 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. |aur. kr. | aur. aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 823 .33| 823 33| 686 

2.| -- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 106 00| 636 00| 530 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á | 123 46 740 76| 617 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á | 104 03| 832 24| 694 

5.| —- 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 89 42(1073'04| 894 

6.| — 8 ær geldar á hausti .............00000. hver á | 100'42| 803 | 36| 669 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .......00..00.0.... hver á 56 92| 569 20| 474 

8.| —. 1 åburdarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 613 33 613 33| 511 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri .............0.. hver á | 456|00| 608 00| 507 

B. Ull, smjör og tólg. | 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 70| 324 00} 270 

11.| -— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2113| 255 | 60| 213 

12. | -— 120 pd. af smjöri, vel verkudu ........... pd. å 6144| 772 |80| 644 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .............. pd. á 3101| 361 20) 301 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

i 44 þræði ....00000. 0000... pundið á »| »| » » 

15. — 60 pör eingirnissokka .......000.00000... parid å DD) y | » » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ........00... parið á »| » „0 » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga .......0000000.0.... parið á 5/46| 982 80| 819 

18.| -— 20 eingirnispeySur .....0.00000. 0... hver á „| > „0 » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur .......00000000.. hver å DR) DR) » 

20.| — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breids, 1 al. á »| » 09 » 

21.| …—. 190 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar Í al. á »| » „13 „ 

D. Fiskur. 
22,| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 89 54| 537 i 24| 448 

93, | —. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á ÞJ I) DR) » 

94.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) » 0) » 

95. | — 6 vættir af ýsu, heitri ......0..00.0... vættin á »| 9 DAN » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á NN) DNNÐ) „        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 173 

. kr. aur kr. !aur.| aur E. Lýsi. 
27-| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DNNNÐ) ”»| » » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á DAN) DR) » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å »| » DAN » 30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å 20641 309 60| 258 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 16 47} 98 .82| 82 
32.) — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á „0 DR » 33.) — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å DR) DR) » 34.) —- 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DAN) VD » 
35.| —- 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DID) » 5 » 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å „0 NN) » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å DAN D » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hnår., 6 pd. af æðardún, vel hreinsudum .. pundið á DR) ». » 39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ > > 40.) — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á DAN DR) » 
41. — 480 pd. af fjallagrösum ......,....... 10 pund á „0 DAN) » 
42. | 5 álmir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 46 55 ÞIÐ 931 
13.1 — 1 lambsfóður ................... sl á 43 45 D | 869 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu .................. 0 744 36| 620 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 2... sis 428 40| 357 Eftir G. eða í ullartóvöru ................0...... 282 80| 819 Eftir D. eða í fiski .......................... 537 24| 448 Eftir E. eða í lýsi ...................... 309. 60| 258 Eftir F. eða í skinnavöru ...................0. 98 82! 82 En meðalverð allra landaura samantalið ss. 3101 22|2584 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .....................000 016 87| 481       

Skrifstofu Gullbringu- og Kjósarsýslu og Hafnarfjarðar, 28. april 1944. 

Bergur Jónsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. apríl 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. EN 
Einar Bjarnason,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Borgarfjarðarsýslu og Akraneskaupstað. 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. |aur.| kr. |aur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

' ber til nóvembermánaðarloka, i fard. .......... á | 740.00| 740 00} 617 

a. | —. Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 114 50! 687 00} 572 

3. — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á DIR) ». » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á DR) DD), » 

5.| — 19 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á DID) » 0» » 

6.| — 8 ær geldar á hausti ........2.0.0.0.00000.. hver á | 100 00| 800 00! 667 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .....0000..0..000.. hver á 59 44| 594:40| 495 

s.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 509 00| 509 00| 424 

9,1 — 1% hryssu, á sama aldri ..........0000.. hver á | 398 00| 530 67| 442 

B. Ull, smjör og tólg. 

10. | í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3,22| 386 40| 322 

11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2 29| 274 80| 229 

12.| — 190 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 8 12| 974)40| 812 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ...... AR pd. á 2 99| 358 80} 299 

C. Tóvara af ullu. 

14.| 1 hndr. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ......200000 0... pundið á DJ) » » 

15. | — 60 pör eingirnissokka .....0.000000..... parid å DD) » NÐ)) » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka .....0000.0.. parið á »| » ». » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga .....000000......... parið á DD) ÞINN) » 

18. | — 20 eingirnispeysur „..0c0.0. 00... hver å »  » „0 » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ......2000.000... hver å ÞIÐ) DNÐ) » 

290. | —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, Í al. á DD) DNNÐ)) » 

91.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breidrar 1 al. å ”»» DRED) » 

D. Fiskur. . 

22.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin å NN) LAN) » 

93, | — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin å ÞIÐ) NN) » 

94.| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin á ÞIÐ » | D » 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri .......000000... vættin å DR) DR » 

96.| — 6 vættir af hákarli, hertum ..........… vættin á DAN NN) „         
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I peningum | Hundrad å | Alin 

kr.  |aur.| kr. |aur.| aur. 
E. Lýsi. 

27. | 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á » ”». » » 28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å ÞIÐ) ”» » > 29.{ — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á LAN ÞIÐ » 30. | — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar å LA A UA  » 

F. Skinnavara. 
i 31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 15 25 61 (001 51 92.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 13 70| 82 20 68 33. | —- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 11 58) 69 48 58 34. | — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á NN) DD) » 35. | —- 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ANN Þ » 36. | — 6 fjórðungar selskinns ............., 10 pund á LR) ÞIÐ » 37.{ — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á DRD) NN) » 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á DRD) LAN) » 39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á VARÐ) > » 40.| — 120 pd. af fuglafiðri ..............….. 10 pund å RIÐ) ÞIÐ » 41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞÐ »| » » 42.1 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 52 28 » | » 11046 43.1 — 1 lambsfóður ................... á 60 11 Þ | {1202 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða í fríðu ................... 643 |52| 536 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg .............. 498 60| 415 Eftir G. eða í ullartóvöru ............,...... ÞIÐ) » Eftir D. eða í fiski sees TT DL) » Eftir E. eða í lýsi suser TTT RN) » Eftir F. eða í skinnavöru GG UN 10.89| 59 En meðalverð allra landaura samantalið unerede 

1213 01|1010 
og skipt með 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ss 40434) 337     
  

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 5. apríl 1944. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlassskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. apríl 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Myrasyslu 

frå 16. maimånadar 1944 til jafnlengdar 1945. 

f peningum | Hundrad å | Alin 

A. Fríður peningur. kr. aur: | kr. aur aur. 

1.| 1 hndr., Í kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .........- á | 830 63| 830 63| 692 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 133 75| 802 50| 669 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 velra, á hausti .......... hver á „0 DAN) » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á » DD) » 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á » |)» » » 

6.| — 8 ær geldar á hausti „.......0000.000..... hver á | 139 00|1112 00} 927 

7.| — 10 ær mylkar á hausti ......000.00000... hver á 58 88| 588 80| 491 

8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 633 1751 633 75 | 528 

g.| — 1% hryssu, á sama aldri ................ hver á | 505 00| 673,33| 561 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 2 34! 280 80| 234 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 96| 235 20| 196 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 71 805 20| 671 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .........0.... pd. á 2 691! 322 80| 269 

C. Tóvara af ullu. | 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði ......200000 000... pundið á DR ÞIÐ » 

15.| — 60 pör eingirnissokka ......000.0...0.0.. parid å »| » » |» » 

16.| —- 30 pör tvíbandsgjaldsokka .......000... parið á VN) »| /» » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ........0000.....0.. parið á »| d» » 0) » 

18.| — 20 eingirnispeysur 2..cc000.0. 0... 0... hver á DR ÞIÐ) » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur 2.000000000494, hver å »| » ÞIÐ „ 

20.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á NN) ÞIÐ » 

91.| —- 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á » » 0» » 

D. Fiskur. 
| 

99. | í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á Þ Þ » 

23. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å ». DJ) » 

24. 6 vættir af þyrsklingi, vel verkudum .. vættin á VN) A) » 

95.| — 6 vættir af ýsu, hertri 2... vættin á DJ) DD) » 

26. 6 vættir. af hákarli, hertum ........... vættin á NN) DJ) »        
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Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Meðalverð allra meðalverða 

  

E. Lýsi. 
1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á 
— 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar á 
— Í tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á 

F. Skinnavara. 
1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 
— 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 
— 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 
— 8 fjord. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á 
—- 12 fjord. sauðskinns, af veturg. og åm 10 pund å 
— 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å 
— 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 

G. Ymislegt. 
Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 
— 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á 
— 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 
— 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á 
5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ...........,.... á 
— 1 lambsfóður ...................... eee. á 

Eftir A. eða í fríðu 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg 
Eftir C. eða í ullartóvöru 
Eftir D. eða í fiski 
Eftir E. eða í lýsi 
Eftir F. eða í skinnavöru 

00.00.0000... 0... 000 

og skipt með 3 sýnir: 

  

  
9000... 5880 400 8 6 se 

0000... 

100... 0... 

1000... eee es 0880 69 es re 

SS... 

A sees te 

…00eeeeseeeseeeeeeee eee   

Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. | aur.| kr. | aur.| aur. 

» | » ». dd» » 

NN) DD) » 

„19 DNNÐ) » 
NN) DAN) » 

10 00| 40 00| 33 
10 | 00 60'00| 50 

7113 42'78| 36 

DRD) DRD) » 

ÞIÐ „0 » 
DRD) »!i » » 

»| » » » » 

73 13| 438 78| 366 

»!/| d» ”»”: » » 

62 50| 750 00) 625 
„1, DR) » 

51| 25 ». »/1025 
5738 DD 11148 

BR 773 501| 645 

FA 411 00| 342 

#0... . . » » » 

stege . » » » 

0... . 8. » » » 

FARA „47 591 40 
FI 1232 0911027 

0000 410 70| 342     

Skrifstofu Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 3. apríl 1944. 

Jón Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 19. april 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason. 

36
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VERDLAGSSKRÅ 

sem gildir fyrir 

Snæfellsness- og Hnappadalssyslu 

frå 16. maimånadar 1944 til jafnlengdar 1945. 

  

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .........-. á 

— 6ær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

— 6 sauðir, 8 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

—. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

— 8 ær geldar á hausti ......000000........ hver á 

— 10 ær mylkar á hausti ..........000000.. hver á 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri .......0.000..... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri ......0000.... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 
1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði „.....200. 0000. pundið 

— 60 pör eingirnissokka ........0000000... parið 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ........0.... parið 

— 180 pör sjóvettlinga .....00000.0...0.... parið 

— 20 eingirnispeysur .....c00000 00... hver 

— 15 tvibandsgjaldpeysur ......0.00.0000... hver 

— 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, 1 al. í 

—. 190 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

— 6 vættir af ýsu, heitri ......0...0000... vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin í 

á 
a 

fo
 

fö
 

gr
 

  

      

Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

687 |50| 687 |50 573 

121 |67 730 02| 608 

DEN »| » » 

10700! 856 00| 713 

94 00 1128100! 940 

110 83| 886 /64| 739 

65 83| 658 3 549 

666 67 | 666 (67 556 

502 | 08| 669744) 558 

2/65| 318 00| 265 
1/89 226 | 80! 189 

6 | 33) 759) 601 633 

2/75) 330 00| 275 

| | 
»| 9 NN) » 

» | » DD) » 

ÞIÐ DD) » 

„iy DAN » 

»| „0 » 
»| /» DR) „ 
»| » „ið » 
DD NN) » | » » 

65 25| 391150 326 

168 | 33/1009 983! 842 

132/00| 79200) 660 

185 (00'1110.00) 925 
» » » » »
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I peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. Í aur. kr. | aur. aur. 

E. Lýsi. | 
27.{ 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ”». » ». » » 
28.) — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar å ÞIÐ » A >» 
29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 pottar å 4 40/ 66 00! 55 
30.) — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ....... 8 pottar á | 14/31! 214 65| 179 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 11 11/ 44 44| 37 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 12 17| 73,02| 61 
ðð.| -- 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 8196) 53 76| 45 
34.) — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ LAN) » 
35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund å ÞIÐ) A >» 
36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 271 43/1628 (58 (1957 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 00} 240/00| 200 

G. Ýmislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 80,00| 480 00| 400 
39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| » ÞIÐ » 
40.1 — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á 6800! 816100| 680 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DAN) ÞIÐ » 
42.! 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 44 58 ”»| »| 892 
43.| — 1 lambsfóður ............0.00 000. á 17 (08 „| | 942 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............0...0.. 0. 185(32| 654 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..............000..000 408;60| 340 
Eftir C. eða í ullartóvöru ...........0.00000. reven VR » » 
Eftir D. eða í fiski .............0.00... 0. 825 '87 | 688 
Eftir E. eða í lýsi ...............0... eee den 140 32 | 117 
Eftir F. eða í skinnavöru ............0..0..00.... evven 407 96| 340 

En meðalverð allra landaura samantalið .,..........,,.......0....0...., 2568 | 0712139 

og skipt med 5 synir: 

Meðalverð allra medalverda ...............0....000 0. 61| 428   513)   
  

Skrifstofu Snæfellsness- og Hnappadalssyslu, 27. 

Kr. Steingrímsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 17. marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

februar 1944. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Dalasýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. kr. |aur.| kr. aur. | aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 655 (56 655 56 | 546 

2.| — Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 123 90 734 40} 619 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á „0 DAN) » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á VN) ». )» » 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á DR) »: » „ 

6.| — 8 ær geldar á hausti ........200.000..0.0.. hver á 94 44| 755 52| 630 

7.| — 10 ær mylkar á hausti ......0..000000... hver á 67. 78| 677 | 80| 565 

8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, i fard. á | 550 00| 550 00| 458 

9.| — 1% hryssu, á sama aldri ...........220.. hver á | 441 /67| 588 89} 491 

B. UW, smjör og tólg. 
10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3 11| 373 20} 311 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 1 79| 214 80| 179 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 7 69| 922 80| 769 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .......0..0... pd. á 21331 279 60| 233 

C. Tóvara af ullu. 
14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði ....00.00 anne. pundið á 0) ÞIÐ » 

15.) — 60 pör eingirnissokka ...........0..00.. parið á DRD) »| » » 

16.| — 30 pör tvibandsgjaldsokka ........0%... parið á DNN DR) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga .....0.0000000..0..0.. parið á »| » » | » » 

18. — 20 eingirnispeysur .......00sc ne... hver á DR) DR » » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ....0.00.0.000..0.. nver å NN) 0) » 

20.| — 120 álnir < gjaldvoðar vaðmáls, áln. breiðs, Í al. á DR) »| » » 

21.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á LAN ÞIÐ » 

D. Fiskur. 
29.| í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á DA »| » » 

93,| —. 6 vættir af hardfiski, vel verkudum ... vættin å DR ÞIÐ » 

24,| — 6 vættir af byrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) NN) » 

25.) — 6 vættir af ýsu, hertri ........0...0.... vættin á DD) A) » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á RN »i dd »        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

  

|, … kr. |aur.| kr. |aur.| aur. 
E. Lysi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar å » 0» DR) » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å » dd DAN) » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å 760} 112.50| 94 
30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis ......, 8 pottar á ) ». DD » 

F. Skinnavara. 
31.| 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 8 50} 34 00) 28 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 6 67| 40 02! 33 
33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 4 89) 29 34| 24 
ðd.| — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DR) DAN) ) 
35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á VN) DAN » 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á | 318 00/1908 100 |1590 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á 1 14| 273 60| 228 

G. Ýmislegt. 
38. 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 82,50| 495001 412     39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundid å 0 ÞIÐ » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á DJ NÐ)) »! 9 » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DNÐ)) „0 „ 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 40,00 „ »t 800 
43.1| — 1 lambsfóður ..........0.... 00. á 4611 „| | 922 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..........00... renerne 661 (86 | 551 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0.... 447160| 373 
Eftir GC. eða í ullartóvöru .........0.... DAN » 
Eftir D. eða i fiski ...................... eee ÞIÐ » 
Eftir E. eða i lýsi suser, 112(50| 94 
Eftir F. eða í skinnavöru ...............0.. eres 45699! 381 

En meðalverð allra landaura samantalið ..........00....0....... 1678. 95 (1399 
og skipt með 4 sýnir:   Meðalverð allra meðalverða ................000000 0 419 74| 350 
    

Skrifstofu Dalasýslu, 31. desember 1943. 

Þorst. Þorsteinsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 6. marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. en 
Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Barðastrandarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

Á. Fríður peningur. 
kr. |aur.| kr. | aur. aur. 

1.| í hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 804 55| 804: 5ð| 670 

2.| —. Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 118 00| 708 00} 590 

3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á DIED) », 9 » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á DIR) „) » 

5. | — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á BIN) » 0» » 

6.| — 8 ær geldar á hausti .....00000000.0...... hver á 94 68| 757 44| 631 

7.| — 10 ær mylkar á hausti .....00002000000.. hver á 64 27| 642 70| 536 

8. | -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 778 18| 778 18| 648 

9. — 1% hryssu, á sama aldri .........022.... hver á | 581 82| 775 76| 646 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 3 09| 370 80| 309 

11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2 15| 258 00) 215 

12.| —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 6 62| 794 40| 662 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ......0.00.... pd. á 2 75| 330 00| 275 

C. Tóvara af ullu. 

14. í hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ....000.00 000 pundið á NN) DM) „ 

15.| — 60 pör eingirnissokka .....0.000000..... parið á » 0» DR) » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka 22.00.0000... parið á DD) DEN » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ......000000...0..0.. parið á 3 85| 693 00} 577 

18. | —- 20 eingirnispeysur ...cccccer.0. en... hver á DRD) DRD) » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur ...c.00000.0.... hver á NN) VN) » 

90.| —- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, åln. breiðs, 1 al. á NN) DR NN) » 

21.|. — 120 álnir einskeftu, Í al. til 5 kv. breiðrar 1 al. å »I DD ». » 

D. Fiskur. 
22.| 1 hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 60 17| 361 02| 301 

23.| — 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á „1 DAN) „ 

94. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DU) » dd » 

25.| — 6 vættir af ýsu, hertri ......0.000.000.. vættin á ÞIÐ DR) » 

26.| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á DR) VN) „        
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

. kr. aur. kr. |aur.| aur. 
E. Lýsi. | 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DAN) ÞÐ » 
28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á DR) ». ) » 
29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .......... 8 potiar á 0 Þ » 
30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á DAN) »| » » 

| 
F. Skinnavara. 

ð1.| 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 9 40) 87(60| 31 
32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 2100) 48100! 40 
33.) — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund å 6150) 39100) 32 
34.) — 8 fjord. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DIED »| » » 
35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å » I» DNNÐ)) » 
36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á DAN) ÞIÐ) » 
37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 0 87 208 80 174 

G. Ymislegt. | 
38.| 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 951001) 570 | 00) 475 
39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ÞIÐ » 
40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »! 3 ÞIÐ » 
41.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á DO LA A  » 
42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 35 (45 »| >{ 709 
43.| — 1 lambsfóður ...........0.. 0. á 46 45 Do 929 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða í fríðu ..............0..... evnen 744 44| 620 
Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........0.. 438 30 365 Eftir C. eða í ullartóvöru ..............00...0.. eeevereeeeeee 693 00| 577 
Eftir D. eða í fiski 2... 361102! 301 
Eftir E. eða í lýsi ........0..... 0 ÞIÐ » 
Eftir F. eða í skinnavöru ...........)...0.00..0.0 0 83/35) 69 

En meðalverð allra landaura samantalið..,......,.,.,,,..0.0000.0000. 
2320 | 1111932 

og skipt med 5 synir: | 
Meðalverð allra meðalverða ..............0....0...00 0. 464 |02| 386 
  

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 17. febrúar 1944. 

Jóhann Skaptason. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 21. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

marz 1944, 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Ísafjarðarsýslu og Ísafjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 
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10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
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A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .........- 

— 6ær,2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver 

— 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver 

— 8 ær geldar á hausti .......00.0.0...000.. hver 

— 10 ær mylkar á hausti 00.00.0000... hver 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. 

— 1% hryssu, á sama aldri 2... 0... hver 

B. UN, smjör og tólg. 

í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pá. 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .....000000... pd. 

C. Tóvara af ullu. 

a 

Bor
 

for
 

SESS
 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ......200000 enn pundið 

— 60 pör eingirnissokka .......000.0.0..0% parið 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka ......0....- parið 

— 180 pör sjóvettlinga ......0000.0.....00. parið 

— 20 eingirnispeysur slcccccenn. 0... hver 

—. 15 tvíbandsgjaldpeysur 2c....00.000.0.... hver 

—- 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. 

— 190 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. 

D. Fiskur. 

1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

— 6 vættir af ýsu, hertri .....0..00000... vættin 

— 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin 

á 
, 

Bor
 

þr
 

þor
 

fr 
fn

 

  

    

  

  

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. 

842 50| 84250) 702 
124 38| 746 28| 622 

121 00| 726100! 605 
96 43| 771 44| 643 
90 24/1082 88! 903 
92 41| 73928) 616 
6505! 65050) 542 

824 38| 824 38| 687 
632'14| 842 85| 702 

256| 30720) 256 
2 10| 252/00| 210 
6 83| 819 60| 683 
3 68| 441/60| 368 

» » » | » » 

» » » ! » » 

» » » » » 

4 19| 754 20| 628 
» » | » » 

» » » » » 

» » » I » 

» » » » » 

59.63| 357 78| 298 
914 63/1287 78/1073 

» ”» » » | 

» » » » » 

» » » » »
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. E. Lýsi. 
27.1 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslysis „... 8 pottar á DO 0 » 28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ » | » » 29.| — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .....,..., 8 pottar á LA A A > » 30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å 19 19! 287 85| 240 

F. Skinnavara. 
| 31.f 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ..…..….. 10 pund á 8 39 33 56 28 32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ...........), 10 pund á 7145 44 70 37 ðð. | — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 6/15| 36190! 81 3d.{ —- 8 fjórð. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á ÞIÐ »| » » 35. | —- 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å ÞIÐ »| » » 36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund å ÞIÐ ”»| » » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert á ÞIÐ NN » 

G. Ymislegt. | 
p8. | 1 hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á | 114 17| 685 02| 571 99.( — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ÞIÐ > 40.( — 120 pd. af fuglafiðri ..............) 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ > 41.) — 480 pd. af fjallagrösum ......)0))))). 10 pund á ÞIÐ ” A » 42, | 5 ålnir, 1 dagsverk um heyannir LL á | 43001». »| 860 48.1 — 1 lambsfóður LL UUU UT å 58 50 > »1/1170 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu .............0. 0. 802 90! 669 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg .....0... 455 10 379 Eftir GC. eða í ullartóvöru GG UT 754 20 628 Eftir D. eða í fiski GG TTT 822, 78| 685 Eftir E. eða í lýsi ...................0. TTT 287 85 240 Eftir F. eða i skinnavöru 2. 0000 381391 32 En meðalverð allra landaura samantalið „.,....,..............0...0.0..., 

3161 2212633 
og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ................0. 0 526 87| 439       

Skrifstofu Ísafjarðarsýslu og kaupstaðar, 10. jan. 1944. 

Jóh. Gunnar Ólafsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 17. marz 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Eina r Bjarnason. 
37
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Strandasýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 
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A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á 

6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

12 sauðir, veturgamilir, á hausti ......... hver á 

8 ær geldar á hausti „....0.0000.00...0.0.. hver á 

10 ær mylkar á hausti ......0.0.0000..... hver á 

1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

1% hryssu, á sama aldri ........0000.... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pá. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðn ........... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .........0..... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur í pundi, 

í hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ......200000 eens rann pundið á 

60 pör eingirnissokka ......000.0.0..0... parið á 

30 pör tvíbandsgjaldsokka ......000.... parið á 

180 pör sjóvettlinga .......0.0.....000 0. parið á 

20 eingirnispeysur 2....0.0........ 0... hver á 

15 tvíbandsgjaldpeysur „...c.0.0.00..00.... hver á á 

120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á 

120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin 

6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin 

6 vættir af ýsu, hertri 2.222000000004, vættin 

6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin go
 

på
 

fr
 

fr
 

83
 

  

1945. 

Í peningum Hundrað á | Alin 

kr. |aur.4 kr. | aur. aur. 

800 00 | 800 00| 667 
136 !11| 816 66| 681 

»; » »i » » 

» » »1 )» » 

DAN » » » 

108 88| 871 12| 726 

64 44| 644 40 537 

700 00 | 700,00! 583 
550 00| 733 133) 611 

3,19| 382 80 319 

2,22| 266 40| 222 

6 94| 832 80| 694 
250! 300,00| 250 
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

| « 
kr. | aur. kr. | aur. aur. E. Lýsi. 

27.| 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .… 8 pottar á »| » ÞIÐ » 28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis „..... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ÞIÐ ÞIÐ |) 30.| — 1 tunna (120 pt.) þorskalýsis .„...... 8 pottar á »| »| » 

F. Skinnavara. 
31.) 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á i2 00) +48 00f 40 32.) — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund å 9100) 54/00) 45 33.) —. 6 fjórðungar hrossskinns .........., 10 pund å 9 33) 55/98f 47 34, — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DD) ”»| » » 35.| — 12 fjórð. sauðskinns, af veturg. og ám 10 pund á ÞIÐ » | » » 36.| — 6 fjórðungar selskinns ............., 10 pund å ÞIÐ » | » » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...… hvert å 0:75) 180 | 00 { 150 

G. Ýmislegt. 
38. | 1 hndr.,6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 82/37| 494 22| 412 39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á ÞIÐ ”»| » » 40.| — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á » | » 5» | „ » 
41.) — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund å DAN »| » » 42,| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir „.............., å 39 | 96 »| »| 799 43.| — 1 lambsfóður ..............0.... á 66|11 »| „(1322 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða í fríðu ........... 760 /92| 634 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg ll... 445 |ó0 | 371 Eftir C. eða í ullartóvöru .................. »| » » Eftir D. eða í fiski „.......................... DAN » Eftir E. eða í lýsi .................... ÞIÐ » Eftir F. eða í skinnavöru 2... 84'49| 70 

En meðalverð allra landaura samantalið.....,.....,....,,,...00000... 
1290 | 91 11075 

og skipt með 3 sýnir: 
| 

Meðalverð allra meðalverða 2... ses 43030 358       

Skrifstofu Strandasyslu, 21. april 1944, 

Jóh. Salberg Guðmundsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 4. maí 1944. 

F. h.r. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason,
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Húnavatnssýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

LA * 
| 

A. Fríður peningur. 
kr. | aur: kr. aur. | aur. 

1.| í hnår., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frå miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á | 829/41| 829 41| 691 

2.| -—- Gær,2til6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 137 94| 827 64| 690 

3.| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á ». » », !» » 

4.) — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á », dd »| ) » 

5.) —. 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 122,75|1473 (00 1227 

6.| — 8 ær geldar á hausti .......00000000.00.. hver á | 139 41|1115 28| 929 

7.| — 10 ær mylkar á hausti ...0..000000.000. 0. hver á 80 76| 807 60) 673 

s.| —. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 732 35) 732 35| 610 

9,| — 1% hryssu, á sama aldri ........000.00.. hver á | 484/71| 646 ,28| 539 

B. Ull, smjör og tólg. | 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 4138| 525 (601 438 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 2/89) 346 80| 289 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu .......0... pd. á 6/93| 831 60 | 693 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri .....0.000.... pd. á 2/58| 309 60| 258 

C. Tóvara af ullu. 
14. | 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

i AA þræði s.ssesseereeererererrernrnene pundið á ÞIÐ ÞIÐ » 

15. f — 60 pör eingirnissokka .........000.00... parid å »| DRD) » 

16. — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ............- parið á » | » | » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga .....00.000..0. 000. parið á DR) „3 » 

18. | — 20 eingirnispeysur 2......000.00 0... hver å DAN „ið » 

19.| — 15 tvibandsgjaldpeysur 2...0.0.00.0000.. hver á ÞIÐ DR) » 

20.1 — 120 álnir gjaldvodarvadmåls, áln. breiðs, Í al. á »| 3 „0 „ 

21.| —. 190 álnir einskeftu, 1 al. til5 kv. breiðrar 1 al. á DR) „0 » 

D. Fiskur. . | 

99.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 56 37| 338 22| 282 

93,| —. 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á | 121 43| 728 58| 607 

94. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á »| 9 „0 » 

95,| — 6 vættir af ýsu, hertri ......0.0.0.0.... vættin å ÞIÐ ÞIÐ » 

96,| — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á ÞRNÐ) „0 »        
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Í peningum | Hundrað á Í Alin 

„ 
kr. | aur. kr. | aur aur E. Lýsi. 

27. 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á ”» d» » dl» » 28. | — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...... 8 pottar å LAN ÆRE » 29.] — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å DAN) ÞIÐ) » 30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis „...... 8 pottar å »: » 0 » 

F. Skinnavara. 
31.| Í hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 12, 79} 51116) 43 32.) — 6 fjórðungar kýrskinns ............, 10 pund á 11 36| 68/16| 57 ðö.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 9.26| 55156| 46 34.) — 8 fjord. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund á DD) DAN » 35.) — 12 fjord. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å DIR) DIR) „ 36.| — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ”» 0» DR) » 37.) — 240 lambskinn (vorlamba), einlit .…… hvert å 0.93| 223 20 186 

G. Ymislegt. 
38, | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å ANN) ÞIÐ) | 39.) — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ...., pundið á DL) ÞIÐ) » 40.{ — 120 pd. af fuglafiðri ...............,. 10 pund á ÞIÐ Þ » 41.| — 480 pd. af fjallagrösum ..........…. 10 pund å | DD ÞIÐ » 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 45 | 97 Di »f 919 £3.1 — 1 lambsfóður ............0.00.. á 53 31 Do 11066 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 

Eftir A. eða i fríðu ........0... 918/79| 766 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tÓlg lll 503140) 419 Eftir G. eða í ullartóvöru ...........)..0..0. TT »| » D Eftir D. eða í fiski „................. TT öð3 | 40| 444 Eftir E. eða í lysi ...0..0..0... TTT ÞIÐ » Eftir F. eða í skinnavöru LL UN UUTN „ | 99152)f 83 En meðalverð allra landaura samantalið......,... 0... 0... 2055 11 1712 og skipt með 4 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða .......,........... 
513/78} 428     

  

Skrifstofu Húnavatnssýslu, 23, 

Guðbr. Ísberg. 

marz 1944, 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 11. apríl 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Skagafjarðarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 

  

  

A. Fríður peningur. 

1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, í fard. .......... á 

— 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, i fard. hver å 

— 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á 

— 8 sauðir, tvævetrir, á hausti ............ hver á 

— 19 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á 

— 8 ær geldar á hausti 02.00.0000... hver á 

—- 10 ær mylkar á hausti .....00.0..00.00. hver á: 

—. 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á 

— 1% hryssu, á sama aldri 2... hver á 

B. Ull, smjör og tólg. 

í hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 

— 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 

— 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ........... pd. á 

— 120 pd. af tólg, vel bræddri .....200000... pd. á 

C. Tóvara af ullu. 

1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði ....200000 00. renn pundið á 

—- 60 pör eingirnissokka .....00000......... parið á 

— 30 pör tvíbandsgjaldsokka .....0.000... parið á 

— 180 pör sjóvettlinga „20.00.0000 ..000.... parið á 

— 20 eingirnispeysur „..cccccce eee... hver á 

=. 15 tvibandsgjaldpeysur 2...020.000..0.0.00 hver á 

=. 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áin. breiðs, 1 al. á 

— 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á 

D. Fiskur. 

í hndr. 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 

— 6 vættir af harðfiski, vel verkuðum ... vættin á 

— 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á 

— 6 vættir af ýsu, hertri 20.20.0000... vættin á 

— 6 vættir af hákarli, hertum ..........-. vættin á 

  

1945. 

Í peningum | Hundrað á Alin 

kr. aur. kr. | aur. aur. 

751 79| 751 79| 626 

117 86| 707 | 16! 589 

116 43| 698, 58 | 582 

100 00! 800100) 667 

80 00| 960 | 00| 800 

98 00| 784'00| 653 

55157| 555 | 70| 465 

657 14| 657 |14| 548 

531 43| 708 57| 590 

3 03| 363 |66| 303 
2 | 12| 254 | 40| 212 

6 621 794 | 40| 662 

2'74| 328 | 80| 274 

„0 SED » 
DEN) NED. » 
ÞINN) DRD) » 

» » » » » 

»0 0) »1 » 

ÞINN), NN) » 

»| VN) » 

». „0 » 

» » | » » 

» 0» SEER) » 

» » » » » 

» » » » | 

„ »! » »      
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Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur.| kr. | aur.| aur. E. Lýsi. 
| 

27.) 1 hndr., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DAN ÞIÐ » 28.| — 1 tunna (120 pt.) håkarlalysis ...… 8 pottar å NN ». » » 29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis .......... 8 pottar å ». » DAN) » 30.) — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å »i » ”». » » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund å 11 67f 46 68| 39 32.| — 6 fjórðungar kyrskinns .......,..... 10 pund å 10 22 61 32 >1 33. | —- 6 fjórðungar hrossskinns .........., 10 pund á 8 78 52 68f 44 34.| — 8 fjórð. saudskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å DAN) »: » » 35. | —- 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å LÆRER): ANN) > 36. | — 6 fjórðungar selskinns .............. 10 pund á ANN) #10 i » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...… hvert å 1 09! 261 60| 218 

G. Ymislegt. 
38. | Í hndr., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 78 57| 471 "421 393 39. | -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á LD) ÞIÐ » 40.1 — 120 pd. af fuglafiðri ................ 10 pund á »| dB ÞIÐ » 41. | — 480 pd. af fjallagrösum .......,..... 10 pund á LAN) »| » » 42.! 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ å 39 31 »| »| 786 43.1 — 1 lambsfédur .................. å 42 62 »| »f| 852 

Medalverd å hverju hundradi og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 
Eftir A. eða í fríðu 2... essensen, 185 |88| 613 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ..........))... UUUN 435 30| 363 Eftir G. eða í ullartóvöru ................00. TT RIÐ) » Eftir D. eða í fiski 1... ss TEN DD » Eftir E. eða í lýsi sees TE ». 0» » Eftir F. eða í skinnavöru GG UT '105,57| 88 En meðalverð allra landaura samantalið „............ 0... eres, 1276 | 7511064 
og skipt. med 3 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ............,0.0..0. 425 ö8| 355     

Skrifstofu Skagafjarðarsýslu, 4. apríl 1944. 

Sigurður Sigurðsson. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 13. april 1944. 

F. hr. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Eyjafjarðarsýslu, Akureyri og Siglufjarðarkaupstað 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

Í peningum | Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. laur.| kr. laur.| aur. 

1.| 1 hndr., 1 kýr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- 

ber til nóvembermánaðarloka, Í fard. .......... á |t092 86 (1092 86| 911 

9.| —- 6 ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 130 71} 784 26| 654 

3,| — 6 sauðir, 3 til 5 vetra, á hausti .......... hver á DAN) DNNÐ) » 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti .......2.... hver á DR) ». » 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ......... hver á | 106 3611276 3211064 

6.| — 8 ær geldar á hausti c.cc..0.00.0...0...0.. hver á | 125 71|1005,68| 838 

7.| — 10 ær mylkar á hausti 2....000000.0.. 0... hver á 73146| 734 60| 612 

8.| -- 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 192 vetra, i fard. á | 876 79 876 79| 731 

9. | — 1% hryssu, á sama aldri ......0..00000.. hver á | 691 54| 922 06| 768 

B. Ull, smjör og tólg. 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pá. á 3 821 458 40| 382 

11.| —- 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 3 81| 397 20| 331 

12.| —- 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ..........- pd. á 7 391 886 801 739 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræðdri ......00000... pd. á 3 32) 398 40| 332 

C. Tóvara af ullu. 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur i pundi, 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa 

44 þræði .......00eee eee pundið á »| » DR) » 

15. | — 60 pör eingirnissokka ....0.0.0..000... parid å DD) DRD) » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ......0..0... parið á ». » DAN) » 

17.| — 180 pör sjóvettlinga ......c00000..0..0.0. parið á 3 62| 651 60 | 543 

18. | — 20 eingirnispeysur „.cccccc. ec... hver á ANN) DU) » 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur 2......2.0.00.00.0 hver á ÞRI) ÞINN) » 

20.| — 120 álnir gjaldvoðar vaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á ÞINN) » dd » 

91.| — 120 álnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar Í al. á DR) » 0» » 

D. Fiskur. 
29.1 í hnår., 6 vættir af saltfiski, vel verkuðum vættin á 92 221 553 32| 461 

93,| —. 6 vættir af harðfiski. vel verkuðum ... vættin á | 161,12) 966721 806 

94. | — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á DR) DAN » 

25. 6 vættir af ýsu, hertri ...........0.... vættin á DR) DAN) „ 

96. | — 6 vættir af hákarli, hertum ........... vættin á „—„ „0 „        



  

  

    

Í peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur. kr. | aur. aur. E. Lýsi. 
27.{ 1 hndr., í tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á DAN) RN) » 28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á »| » AN) » 29.| — 1 tunna (120 pt.) selslysis ....,..... 8 pottar á | „|, D > » 30.| — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar å 15 081 226 20| 188 

F. Skinnavara. 
. 

31.| 1 hnår., 4 fjórðungar nautsskinns ...... 10 pund á 18 | 67 74 68| 62 32.| — 6 fjórðungar kýrskinns ............. 10 pund á 16/14| 96 84 81 33.| — 6 fjórðungar hrossskinns ........... 10 pund á 1325) 79.50| 66 34.| —- 8 fjórð. sauðskiuns, af tvæv. og eldri 10 pund á »| » ». d» » 35. | —- 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og ám 10 pund å ÞIÐ RN » 36. | — 6 fjórðungar selskinns ............., 10 pund á ÞIÐ DL » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ...... hvert å 1/01| 242 40! 202 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hndr., 6 pd. af ædardun, vel hreinsudum .. pundid å „0 DU) » 39. | — 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á »| DD ”»| » » 40.| — 120 pd. af fuglafiðri 2... 10 pund å ÞIÐ óð » » ál.| — 480 pd. af fjallagrösum ............. 10 pund á ÞIÐ ÞIÐ) » 42. | 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir 2............... á 46 10 »| ») 922 3.1 — 1 lambsfóður GG JU UT å 56 43 >  >11129 

Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: 
Eftir A. eða í fríðu .................. 956 08| 797 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ............00 UUUUU 535 20 246 Eftir C. eða í ullartóvöru .........,...0.0 GUN 651 60| 543 Eftir D. eða í fiski „.............. TE 760 02| 633 Eftir E. eða í lýsi ss ETT 226. 20 188 Eftir F. eða í skinnavöru GG LL UT 123 35) 103 En meðalverð allra landaura samantalið .....,..,...,..........00..., 

3252 45 2710 og skipt með 6 sýnir: 

Meðalverð allra meðalverða ..................... 
542/07| 452       

Skrifstofu Eyjafjarðarsýslu, Akureyrar og Siglufjarðarkaupstaðar, 11. marz 1944. 

Sig. Eggerz 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 27, marz 1944, 

F. h. r. 

Magnus Gislason. 

Einar Bjarnason. 
38



1944 
302 

184 VERÐLAGSSKRÁ 

sem gildir fyrir 

Þingeyjarsýslu 

frá 16. maímánaðar 1944 til jafnlengdar 1945. 

  

  

      

Í peningum Hundrað á | Alin 

A. Fríður peningur. 
kr. jan; kr. {aur aur. 

1. | 1 hndr., 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri frá miðjum októ- | 

ber til nóvembermánaðarloka, i fard. „00.00.0000. á | 900 28| 90028!) 750 

og | — 6ær, 2 til 6 vetra, loðnar og lembdar, í fard. hver á | 126 25| 757 50} 631 

3.| — 6 sauðir, 3 til5 vetra, á hausti .......... hver á DEN „| „ 

4.| — 8 sauðir, tvævetrir, á hausti 2... hver á | 186 43(1091 44| 910 

5.| — 12 sauðir, veturgamlir, á hausti ........- hver á | 105 63|1267 56 (1056 

6.| — 8 ær geldar á hausti „....cc....0.....00% hver á | 116 54| 932,32| 777 

7.| — 10 ær mylkar á hausti 2... hver á 65 47| 654|70| 546 

s.| — 1 áburðarhestur, taminn, 5 til 12 vetra, í fard. á | 872 23| 872 23| 727 

9,| — 1% hryssu, á sama aldri „0... hver á | 814 30|1085 73} 905 

B. Ull, smjör og tólg. 
| 

10.| 1 hndr., 120 pd. af hvítri ullu, vel þveginni .... pd. á 4 40| 528 | 00| 440 

11.| — 120 pd. af mislitri ullu, vel þveginni ...... pd. á 3/43) 411 60 343 

12.| — 120 pd. af smjöri, vel verkuðu ......00... pd. á 6 61| 793 | 20| 661 

13.| — 120 pd. af tólg, vel bræddri ........00.... pd. á 2 72| 326 40| 272 

C. Tóvara af ullu. 

14.| 1 hndr., 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur Í pundi, | 

haldi hver hespa 11 skreppur, en hver skreppa | 

44 þræði ....00.000. nn ern pundið á dd »| » » 

15.| — 60 pör eingirnissokka „....0.000...0.. 05 parið á I) ÞE » 

16.| — 30 pör tvíbandsgjaldsokka ......000.. parið á DR) DAN) „ 

17.| — 180 pör sjóvettlinga „......00......0.... parið á A) DR) » 

18.| — 20 eingirnispeysur „ccccece.
e. 0... 000.) hver á ». » ÞAR) » 

19.| — 15 tvíbandsgjaldpeysur „cc.ccc00.....0.. hver á DR „0 „ 

90.| — 120 álnir gjaldvoðarvaðmáls, áln. breiðs, 1 al. á RN) DJ) » 

21.| — 120 ålnir einskeftu, 1 al. til 5 kv. breiðrar 1 al. á DM) NN) » 

D. Fiskur. 

29.| 1 hndr., 6 vættir af saltfiski, vel verkudum vættin á 0 DA » 

23 | — 6 vættir af hardfiski, vel verkuðum ... vættin á DNA NA NA >» 

94.| — 6 vættir af þyrsklingi, vel verkuðum .. vættin á » 0) „ 

95,| — 6 vættir af ýsu, hertri .....00000.000. vættin á RN » dd » 

96.| — 6 vættir af hákarli, hertum ..........- vættin á I) » dd »  
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I peningum | Hundrað á | Alin 

kr. | aur kr. | aur. | aur. E. Lýsi. | | 27.| 1 hnår., 1 tunna (120 pt.) hvalslýsis .... 8 pottar á LIN) Þ » 28.| — 1 tunna (120 pt.) hákarlalýsis ...... 8 pottar á ÞIÐ ». DD » 29.) — 1 tunna (120 pt.) selslýsis .....,.... 8 pottar á ÞIÐ ÞIÐ » 30.{ — 1 tunna (120 pt.) borskalysis ....... 8 pottar á VN) 0 » 

F. Skinnavara. 
31. | 1 hndr., 4 fjórðungar nautsskinns ....... 10 pund á 13 17 52 68 44 32.| — 6 fjórðungar kyrskinns ............. 10 pund á 12 86| 77 16 64 33. | —- 6 fjórðungar hrossskinns 0000 10 pund á | 10 39| 62 31| 52 34.| — 8 fjórð. sauðskinns, af tvæv. og eldri 10 pund å »| » Þ » 35. | — 12 fjórð. saudskinns, af veturg. og åm 10 pund å RN) ÞIÐ » 36. | — 6 fjórðungar selskinns ............,, 10 pund å DAN) DRED) » 37.| — 240 lambskinn (vorlamba), einlit ….… hvert å 0 92| 220 80! 184 

G. Ymislegt. 
38. | 1 hnår., 6 pd. af æðardún, vel hreinsuðum .. pundið á 72 78| 436 68| 364 39.| -- 40 pd. af æðardún, óhreinsuðum ..... pundið á DEN) »| » » 40.1 — 120 pd. af fuglafiðri .....,........... 10 pund á DA) LA » » 41.) — 480 pd. af fjallagrösum „............ 10 pund á ÞIÐ) ld » > 42.| 5 álnir, 1 dagsverk um heyannir ................ á 42 83 > »t 857 43.1 — 1 lambsfóður ........).... UT UT å 4672 »| 934 
Meðalverð á hverju hundraði og hverri alin í fyrrtöldum landaurum verður: | 

Eftir A. eða í fríðu 2... 945 122| 788 Eftir B. eða í ullu, smjöri og tólg ........0... 514 80| 429 Eftir C. eða í ullartóvöru „......).....0.0.0 
RIÐ) » Eftir D. eða í fiski GG DD TU LAN) » Eftir E. eða í lys essensen] 
DD) » Eftir F. eða í skinnavöru „.............0.. 0. 103 24! 86 En meðalverð allra landaura Samantalið „,..,,.,,..... 0 1563 | 2611308 og skipt med 3 synir: 

Meðalverð allra meðalverða ..,.............0.. 
434   521 09   

  

Skrifstofu Þingeyjarsýslu, 29. febrúar 1944. 

Júl. Havsteen. 

Framanrituð verðlagsskrá staðfestist hér með. 

Fjármálaráðuneytið, 27. marz 1944. 

F. hr. 

Magnús Gíslason. 

Einar Bjarnason.
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SAMÞYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Norður-Þingevinga. 

I. Stofnun, nafn, ábyrgð og stjórn sjóðsins. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Norður-Þingeyinga og skal heimili hans og varnar- 

þing vera á Kópaskeri. 

2. gr. 

Sjóður þessi var stofnaður 9. júni 1918 með 140 stofnbréfum, hverju á 20 kr. 

Á aðalfundi sjóðsins 13. maí 1944 var stofnfé aukið um 35 stofnbrét, hvert á 20 kr. 

og er stofnfé því alls 175 stofnbréf, hvert á 20 kr., samtals 3500 kr. Auka má stofnfé 

með samþykkt aðalfundar. Skal það vera veltufé sjóðsins, ávaxtast í honum sjálfum 

og standa þar að veði fyrir því að sjóðurinn standi í skilum við viðskiptamenn sína. 

3. gr. 

Stofnfjáreigendur sjóðsins skulu ekki vera færri en 20. Skal stjórninni skylt 

að gera það, sem í hennar valdi stendur til að sjá um, að stofnfjáreigendur verði 

aldrei færri. Ábyrgð stofnfjáreigenda er bundin við stofnfé þeirra. Stofnfjárfram- 

lag endurgreiðist eigi fyrr en við löglegt niðurfall ábyrgðar eða samkvæmt heimild- 

inni í 22. gr. laga nr. 69 27. júní 1941. 

4. gr. 

Stjórn sjóðsins skipa 3 menn. Skulu 2 þeirra kjörnir á aðalfundi, úr flokki stofn- 

tjáreigenda og Í af sýslunefnd Norður-Þingeyjarsýslu á sama tíma og gildir kosn- 

ing þeirra allra til eins árs. Hlutfallskosningu skal viðhafa, ef þess er óskað. Stjórnar- 

nefndarmenn má endurkjósa, en hafi þeir setið í stjórninni í 4 ár samfleytt, er þeim 

ekki skylt að taka við kosningu fyrr en að 4 árum liðnum. Stjórnin kýs formann 

úr sínum flokki. Deyi stjórnarnefndarmaður, kjörinn af stofnfjáreigendum, eða 

flytji burt úr héraðinu, skal þegar í stað kalla saman fund stofnfjáreigenda og kjósa 

annan í stað hans fyrir það, sem eftir er af kjörtímabilinu. Deyi stjórnarnefndar- 

maður, kjörinn af sýslunefnd, eða verði á lögmætan hátt óhæfur til að gegna stjórn- 

arstörfum, skal tafarlaust beiðast þess að sýslunefnd kjósi annan í hans stað. 

ækki má stjórnin reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinnu, er komið geti í bága við 

hagsmuni sjóðsins. 

Stjórn sparisjóðsins r2 „ður starfsmenn hans og hefur umsjón með öllum fram- 

kvæmdum sjóðsins. 

Birta skal í blaði því, sem flytur stjórnarvaldaauglýsingar, hverjir séu stjórn- 

endur sjóðsins og starfsmenn, 08 hverjir geti undirritað kvittanir og aðrar yfirlýs- 

ingar, svo að skuldbindandi sé fyrir sjóðinn sagnvart viðskiptamönnum hans. 

Stjórnendur sjóðsins bera, einn fyrir alla og allir fyrir einn, ábyrgð á því, að 

ekkert af fé sjóðsins fari forgörðum fyrir hirðuleysi. Tapist eitthvað af fé sjóðs- 

ins fyrir handvömm eða óráðvendni sparisjóðsstjórnar eða einhverra starfsmanna 

sjóðsins, endurskoðunarmanna eða annarra, sem við hann eru riðnir, skal hlutað- 

eigendum skylt að bæta skaðann, ef krafizt er, og sæti þeir auk þess hegningu, eins 

og lög standa til um sýslunarmenn hins opinbera. 

5. gr. 
- 

Stjórnendur sjöðsins og starfsmenn mega ekki sjálfir taka lán úr sjóðnum. 

Eigi mega þeir heldur ábyrgjast lán úr honum fyrir aðra. 
ks



6. gr. 
Tilkynna skal stjórnarráðinu tafarlaust, hverjir kosnir eru i stjórn sjóðsins. 

7. gr. 
Við sparisjóðinn skulu vera að minnsta kosti tveir starfsmenn, féhirðir og 

bókari. 
Það skal jafnan vera aðalreglan, að eigi má greiða neina upphæð úr spari- 

sjóðnum né í hann, nema tveir af starfsmönnum hans eða stjórnendum séu við- 
staddir og riti þeir upphæðina tafarlaust í bækur sparisjóðsins, hvor um sig. Þó 
má féhirðir veita móttöku greiðslum í sjóðinn, án þess að annar starfsmaður sé 
viðstaddur, en þá skal hann tafarlaust rita greiðsluna inn í bækur sparisjóðsins. 
Sömuleiðis getur féhirðir greitt fé úr sjóðnum gegn ávísun formanns, þó að aðrir 
starfsmenn séu eigi viðstaddir. Heimilt er að stjórnin hafi þessi störf með höndum. 

Aðalfundur ákveður Þóknun starfsmanna fyrir eitt ár í senn, áð fengnum 
tillögum stjórnarinnar. 

Starfsmenn sparisjóðsins skulu ráðnir til eigi skemmri tíma en eins árs í 
senn, og er stjórninni heimilt að segja þeim upp starfinu eða víkja þeim frá fyrir- 
saralaust, ef henni virðast nægar sakir til. Skal formaður þá kalla saman fund 
stofnfjáreigenda þegar í stað, og leggur sá fundur fullnaðarúrskurð á málið. 

8. gr. 
Féhirðir skal setja tryggingu fyrir því fé, sem honum er trúað fyrir. Stjórn- 

arráðið ákveður fjárhæð tryggingarinnar, að fengnum tillögum sparisjóðsstjórnar. 

9. gr. 
Sérhverja greiðslu í sjóðinn og úr honum skal tafarlaust skrá í dagsjóðbók- 

ina og aðrar þær bækur, sem greiðslan á heima í. Greiðslu afborgana og vaxta af 
lánum skal jafnframt rita á hlutaðeigandi skuldabréf. Afborgun af víxli skal einnig 
tafarlaust skráð á víxilinn. 

10. gr. 
Allar bækur sjóðsins skulu skýrt og greinilega færðar og allar fjárhæðir 

þannig ritaðar, að enginn vafi geti á því leikið, hver upphæðin er. Sé einhverri 
tölu breytt, sakir skakkrar innfærslu, skal breytingin þannig gerð, að sjá megi 
hverju breytt hefur verið. Dagsetningar sé greinilega getið við hverja einstaka 
greiðslu. 

ll. gr. 
Stjórnarfundir skulu haldnir að minnsta kosti tvisvar á ári og ákveður stjórnin 

hvernig skuli haga daglegri starfrækslu sjóðsins. 

12. gr. 
Eigi síðar en í aprílmánuði ár hvert, skal aðalfundur haldinn og boðar for- 

maður hann öllum stofnfjáreigendum fjórum dögum fyrir fundinn. Skulu þar lagðir 
fram reikningar sjóðsins. fyrir næstliðið almanaksár, með athugasemdum endur- 
skoðenda og svörum stjórnar og leggur fundurinn úrskurð á þá. Aukafundi boðar 
formaður á sama hátt, þegar honum þykir þörf á, eða minnst 5 stofnfjáreigendur 
æskja þess. Fundur er lögmætur þegar % stofnfjáreigenda mætir. Mæti eigi % 
stofnfjáreigenda, skal boða fund að nýju á sama hátt, og er hann þá lögmætur 
hversu fáir sem mæta. Á fundinum ræður afl atkvæða. Þó má eigi gera breytingar 
á samþykktum sparisjóðsins nema 2% hlutar fundarmanna á lögmætum fundi sam- 
Þykki. 
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IL Um innlög i sjóðinn, inn- og útborgun, vexti og vaxtagreiðslur o. fl. 

13. gr. 

a. Innlög eru tekin í gjaldgengum peningum og eigi minni en 1 kr. í senn. 

b. Það, sem lagt er inn í sjóðinn, færist inn í innstæðubók og fær hver innlags- 

maður reikning. 

c. Sem skírteini fyrir innstæðu fær hver innlagsmaður viðskiptabók með sömu 

yfirskrift og einkennistölu og í innstæðubók stendur. Á bókina skal letrað, 

að samþykktir sjóðsins og gildandi lög og reglugerðir um sparisjóði séu til 

athugunar á skrifstofu sparisjóðsins og geli innstæðueigendur fengið þær bar, 

ef þeir óska. Eigandi greiðir andvirði bókarinnar til sparisjóðsins, þegar hann 

leggur inn í hana Í fyrsta skipti. 

d. Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, má neita viðtöku á fé í sparisjóðinn 

eða gera að skilyrði, að féð skuli standa óhreyft að minnsta kosti í eitt ár, en 

þá skal meiri hluti stjórnarinnar vera á því máli. 

e. Sparisjóðurinn getur neitað einstökum viðskiptamönnum að hafa hærri inn- 

stæðu en 25 þúsund krónur. 

f. Um eigur manna í sparisjóðnum verður eigi sagt öðrum en þeim, sem lögum 

samkvæmt geta krafizt þess. 

14. gr. 

Upphæð innlánsvaxta ákveður sparisjóðsstjórnin á hverjum tíma Í samræmi 

við ákvæði gildandi laga. 

Vextir af innstæðu skulu veiknaðir út að fullu og færðir í bækur sjóðsins 

við lok hvers árs. Í innstæðubókinni skulu vextir hvers innstæðueiganda þá lagðir 

við höfuðstól á reikning hans. Vextir reiknast eftir mánuðum þrítugnættum, og 

gjaldast vextir í eigi minni pörtum en heilum eyri. 

Af upphæðum, sem nema 100 kr. eða þar yfir, er sjóðnum eigi skylt að greiða 

vexti, þegar upphæðir þessar standa skemur en 2 mánuði Í sjóðnum. 

Í fyrsta sinn, sem viðskiptabók er sýnd eftir hver áramót, skulu vextirnir 

færðir í hana, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að upphæð innstæðufjár, að með- 

töldum vöxtum Í viðskiptabókinni, beri saman við það, sem innstæðubókin telur. 

Finnist skekkja í vaxtareikningi eftir að vextirnir hafa verið skráðir í inn- 

stæðubók, má eigi breyta hinni skráðu vaxtaupphæð, en leiðrétta skal skekkjuna 

þá er hún finnst. 
15. gr. 

Af fé, sem sparisjóðurinn åvaxtar með sparisjóðskjörum, verður greitt það 

sem menn óska, án uppsagnarfrests, þegar stjórn sjóðsins sér það fært, en heimta 

má að upphæðum frá 500 kr. til 1000 kr. sé með viku fyrirvara sagt upp og upp- 

hæðum þar yfir með tveggja mánaða fresti. Án tveggja mánaða frests er eigi skylt 

að borga meira en 2500 kr. á mánuði hverjum úr sömu viðskiptabók. 

16. gr. 

Aldrei má greiða neina upphæð af sparisjóðsinnstæðufé, nema því aðeins að 

viðskiptabókin sé sýnd og skal þá upphæðin jafnframt skráð í hana. Skulu starfs- 

menn sjóðsins gæta þess nákvæmlega að þetta sé sert, og skulu í því skyni í hvert 

sinn bera greiðslu þá, sem skráð er í viðskiptabókina, saman við fjárhæð þá, sem 

skráð er í bækur sjóðsins. 

Ef sparisjóður tekur við innlögum með þeim kjórum, að hægt sé að helja 

innstæðuna með tékka, án þess að viðskiptabókin sé sýnd, skal greinilega letrað á 

bókina, að hún sýni eigi ávallt rétta innslæðu og sé því eigi veðhæt. 

Það er eigi á ábyrgð sparisjóðsins, þótt handhafi viðskiptabókar hafi eigi haft 
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löglega heimild frá eiganda hennar til að fá útborgað fé það, er viðskiptabókin 
hljóðar um, eða eitthvað af því. 

Þegar innlögum er veitt móttaka, án þess að viðskiptabók sé sýnd, skal gefa sér- 
staka kvittun fyrir innlögum, og skal þess getið í kvittuninni, að hún gildi aðeins 
þangað til upphæðin verður rituð í viðskiptabók innstæðueiganda, en það skal gert 
næst þegar viðskiptabókin er sýnd í sparisjóðnum. Þess skal enn fremur setið á 
hlutaðeigandi reikningi í innstæðubók, um leið og greiðslan er skráð, að viðskipta- 
bókin hafi ekki verið sýnd, en aðeins sérstök kvittun gefin. Við samanburð innstæðu- 
bókar og viðskiptabókar, þegar hún er sýnd næst á eftir, skal það svo athugað, að 
innlögin séu skráð í viðskiptabókina, en kvittun sé ógild orðin. 

17. gr. 
Innstæðufé og vextir greiðast út úr sjóðnum í gjaldgengri mynt eða seðlum og 

tilfærist úiborgumin í reikning eiganda í innstæðubókinni. Greiðist innstæða að fullu, 
skal skila viðskiptabókinni aftur án endurgjalds og glatist viðskiptabók, verður 
farið með hana eftir þar um gildandi lögun. 

18. gr. 
Ef eigandi að innstæðufé eða erfingjar hans vitja eigi innstæðu sinnar i sjóðn- 

um í 15 ár, til að taka við vöxtum eða segja upp höfuðstól, og eigi heldur innan 6 
mánaða eftir áskorun í blaði því, er flytur stjórnarvaldaauglýsingar, er öll innstæð- 
an ásamt vöxtum orðin eign sparisjóðsins. 

19. gr. 
Innstæðufé getur sparisjóðurinn sagt lausu með þriggja mánaða fresti. Skal 

annaðhvort rita uppsögnina í sparisjóðsbókina eða gefa út auglýsingu um hana, 
er sé birt í blaði því í Reykjavík, sem stjórnar 'aldaauglýsingar skulu birtar í. 

Eftir gjalddaga eru engir vextir greiddir af því, sem uppsagt er. 

20. gr. 
Ársarð allan af rekstri sparisjóðsins, að kostnaði og vöxtum frádregnum, skal 

leggja í varasjóð. Tjón, er sparisjóðurinn kann að verða fyrir og ársarður eigi hrekk- 
ur til að greiða, skal greiða úr varasjóði, en eigi má greiða þaðan annað, nema því 
aðeins að varasjóður nemi að minnsta kosti 10% af sparisjóðsinnstæðufénu saman- 
lögðu. Þegar svo er komið hag varasjóðs, getur stjórnarráðið samþykkt, eftir tillös- 
um sparisjóðsstjórnarinnar, að verja megi fé úr sjóðnum til nvtsamlegra fyrir- 
tækja í almennings þarfir í héraðinu. 

21. gr. 
Varasjóður sparisjóðsins skal vera í tryggum og auðseldum verðbréfum, eða inn- 

eign hjá Landsbankanum. Þó er eigi skylt að koma meiru af varasjóði svo fyrir, en 
að nemi 5% af samanlögðu innstæðufé sjóðsins eins og það var í árslok næst á undan. 
Nú ber svo við, að stjórn sparisjóðsins neyðist til að grípa til fjár þessa, vegna ófyrir- 
sjáanlegra útborgana, og er henni þá skylt, svo fljótt sem verða má, að koma Því í 
samt lag aftur. 

g 

III. Um útlán. 

22, gr. 
Eignir sjóðsins skal ávaxta: 

a. með því að kaupa ríkisskuldabréf eða önnur skuldabréf, sem álíta má jafngóð; 
hb. með því að lána fé til einstakra manna gegn áreiðanlegu fasteisnaveði, í hæsta 

lagi 60% af virðingarver?“ því, er lögskipaðir virðingarmenn meta, eða gegn 
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sjálfskuldarábyrgð einstakra manna eða félaga. Sjálfskuldarábyrgðarlán úr 

sjóðnum til einstakra manna má þó því aðeins veita til lengri tíma en eins árs, 

að þau séu afborgunarlán með árlegri afborgun og sé láninu fullkomlega lokið 

innan 10 ára frá lánveitingunni; 

c. með því að kaupa víxla, sem sparisjóðsstjórn álítur trygga; 

d. á hvern annan hátt, er stjórn sjóðsins telur heppilegan. 

23. gr 23. gr. 

Sparisjóðurinn áskilur sér forvexti af útlánum. Vextir skulu ávallt greiddir eigi 

síðan en á gjalddaga, en bregðist það, greiði skuldunautur 1% árlega dráttarvexti um 

þann tíma, sem dregizt hefur að borga fram yfir gjalddaga. 

24. gr. 

Aldrei má veita lån úr sjóðnum, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnar sé því 

samþykkur og hafi ákveðið hámark lánsupphæðar. 

Sparisjóðir skulu, til þess að það sé tryggt, að þeir geti hvenær sem er fullnægt 

skyldum sínum um greiðslu á innlánsfé, eiga í sjóði, innstæðu í banka, sem ríkið 

ábyrgist, og Í tryggum auðseljanlegum verðbréfum, minnst 140 af innlánsfénu. Sjóður 

og bankainnstæða mega þó aldrei vera minna en 7% af innlánsfénu. 

Komi það fyrir, að stjórn sparisjóðsins neyðist til þess að grípa til þess fjár 

vegna fyrirsjáanlegra útborgana, er henni skylt, svo fljótt sem verða má, að koma 

því í samt lag aftur. Sé það ekki gert innan tveggja mánaða, skal sparisjóðsstjórn 

tilkynna sparisjóðseftirlitinu það, sem í samráði við sljórnina ákveður, hvenær skuli 

í síðasta lagi búið að leiðrétta það. 

Þegar verðbréf, er sparisjóðurinn kaupir, hljóða á handhafa, skal tafarlaust láta 

nafnskrá bréfin sem eign sparisjóðsins. Verðbréfaforða sjóðsins má því aðeins skerða, 

að meirihluti sparisjóðsstjórnarinnar samþykki. 

Án samþykkis allrar sparisjóðsstjórnarinnar må sparisjóðurinn ekki taka lán 

til annars en þess. að fullnægja skuldbindingum sínum gagnvart innstæðueigend- 

um. Aldrei má sparisjóðurinn taka lán, nema meiri hluti sparisjóðsstjórnarinnar 

hafi ákveðið það. 

Nú veðsetur sparisjóðurinn skuldabréf sín eða verðbréf sem handveð til trygg- 

ingar slíkum lánum, og skal þess þá nákvæmlega gætt, að jafnan séu í vörzlum spari- 

sjóðsins fullgild skírteini frá lánveitanda fyrir geymslu veðsins. Skulu bækur sjóðs- 

ins einnig ljóslega bera með sér, hvar hréfin séu geymd og hver þau séu. 

26. gr. 

Zigi må sparisjóðurinn gefa út handhafaávísun á sjálfan sig. 

IV. Um reikninga sparisjóðsins. 

27. gr. 

Reikningsår sparisjóðsins skal vera almanaksárið og skal ársreikningur hans 

ávallt vera saminn og lagður fram á skrifstofu sjóðsins fyrir lok marzmánaðar ár 

hvert. 
28. gr. 

Ársreikningur skal þannig gerður, að af honum sjáist glöggt: 

1. hversu mikið alls hefur verið greitt í sjóðinn og úr honum á árinu. Skal í því 

efni saminn reikningur yfir allar innborganir í sjóðinn og útborganir úr hon- 

um og sé þar í greint hver sjóðforðinn hafi verið í ársbyrjun og hver í árslok;
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2. hverjar tekjur hann hafi haft af starfi sínu á árinu og hver útgjöld hans hafi 
verið, einnig skal tilgreina tap það, er hann kann að hafa beðið á árinu. Skal í 
þessu skyni semja reikning yfir rekstur sjóðsins; 

3. hverjar séu eignir sjóðsins í árslok og hverjar skuldir eða skuldbindingar hvíli 
á honum. Til þess að þetta sjáist sem sleggst, skal semja nákvæman efnahags- 
reikning fyrir sjóðinn eins og hagur hans stóð í árslok. 

29. gr. 
Semja skal við hver árslok sundurliðaða skrá yfir inneign allra innstæðueig- 

enda, að meðtöldum vöxtum. Skal tala innstæðueigenda (viðskiptabóka) nákvæm- 
lega sjást af skrá þessari. Einnig skal semja sundurliðaða skrá yfir öll þau lán, er 
sjóðurinn á útistandandi, bæði fasteignaveðslán, sjálfskuldarábyrgðarlán og hand- 
veðslán. Skal semja sérstaka skrá yfir hvern flokk lánanna. 

Skrár þessar skulu bera með sér fyrir hvaða tímabil vextir eru greiddir af hverju 
einstöku láni, svo að glöggt sjáist hversu mikið er greitt fyrir fram af vöxtum, eins 
af hverjum lánum vextir eru vangoldnir. 

Enn fremur skal semja sundurliðaða skrá yfir víxla þá, er sparisjóðurinn kann 
að eiga i árslok og eigi eru innleystir. Gjalddagi vixlanna sé tilgreindur á skránni. 
Skal sjást á skránni, hvernig víxilréttar hefur verið sætt. 

Á öllum þessum skrám skal geta nafns hvers innstæðueiganda eða lántakanda, 
svo og einkennistlölu. 

Loks skal semja sundurliðaða skrá yfir allar aðrar eignir sjóðsins, svo og yfir 
skuldir þær, sem hann er í við aðra. 

30. gr. 
Skylt er sparisjóðnum að hafa reikninga sína jafnan í því formi, er fyrirmyndir 

stjórnarráðsins sýna. 

V. Um endurskoðun. 

öl. gr. 
Til að rannsaka reikninga sjóðsins og bókfærslu alla, skal velja tvo endur- 

skoðendur. Skulu þeir kosnir af sýslunefnd til eins árs í senn. Endurkjósa má endur- 
skoðunarmenn. Kjósa skal tvo menn til vara og ganga þeir í stað aðalmanna í for- 
föllum þeirra. 

32. gr. 
Tilkynna skal sparisjóðseftirlitinu hverjir séu kosnir endurskoðunarmenn 

sparisjóðsins. 

33. gr. 
Skylt er endurskoðunarmönnum að rannsaka sjóðforða sparisjóðsins eigi sjaldnar en ársfjórðungslega og verðbréf fasteigna hans að minnsta kosti misseris- 

lega. 

Endurskoðendur eiga frjálsan aðgang að öllum bókum, verðbréfum og öðrum 
skjölum og verðmætum sjóðsins, hvenær sem þeim þykir henta, til eftirlits, hvort 
heldur eru báðir í einu eða hvor um sig. 

34. gr. 
Endurskodendum er skylt að hafa nákvæmt eftirlit með allri bókfærslu spari- 

sjóðsins og gefa gætur að því, að þar sé allt í reglu og að gætt sé allra þeirra fyrir- 
mæla, er þar um gilda, Ber þeim Saumgæfilega að rannsaka, að allar greiðslur í sjóð- 

39 
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185 inn og úr honum séu rétt færðar í bókum sparisjóðsins. Skulu þeir benda á, ef eitt- 

20. des. 

186 
29. nóv. 

hvað er athugavert, svo að úr verði tafarlaust bætt. 

35. gr. 

Ársreikning sparisjóðsins skulu endurskoðendur rannsaka þegar eftir að hann 

er saminn, og skulu þeir hafa lokið starfi sínu fyrir marzmánaðarlok. Rita þeir síðan 

á reikninginn vottorð sitt um, að endurskoðun reikningsins sé lokið. Reikningurinn, 

með athugasemdum endurskoðenda, skal síðan lagður fyrir aðalfund til úrskurðar. 

36. gr. 

Verði ágreiningur milli endurskoðenda um einhver þau atriði, er tilhögun á 

reikningsfærslu sparisjóðsins eða bókfærslu snertir, og þeir koma sér eigi saman, 

<kulu endurskoðendur leggja málið fyrir sparisjóðseftirlitið til úrskurðar. 

Zins skal farið að et endurskoðendur komast að raun um, að rekstur sjóðsins 

sé ekki að öllu leyti lögmætur og i fullu sam 'æmi við lög nr. 69 27. júní 1941, um 

sparisjóði, svo og gildandi reglugerðir um sparisjóði og önnur gildandi fyrirmæli 

og stjórn sjóðsins bætir eigi tafarlaust úr því sem ábótavant er. 

37. gr. 

Aðalfundur ákveður þóknun handa endurskoðendum fyrir starf þeirra. 

38. gr. 

Samþykktir þessar eru gerðar á aðalfundi sparisjóðsins 13. maí 1944 og ganga 

í gildi þegar stjórnarráðið hefur staðfest þær. Jafnframt falla ur gildi samþykktir 

sjóðsins frá 9. júní 1918. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Viðskiptamálaráðuneytið, 20. desember 1944. 

Pétur Magnússon. a i 

Torfi Johannsson. 

SAMPYKKTIR 

fyrir Sparisjóð Árskógshrepps í Eyjafjarðarsýslu. 

1. gr. 

Sjóðurinn heitir Sparisjóður Árskógshrepps og er eign Árskógshrepps. Heimili 

hans og varnarþing er Í Árskógshreppi. 

2. gr . gr. 

Trygging fyrir innstædufé og öðrum kröfum á sjóðinn er varasjóður spari- 

sjóðsins og aðrar eigur hans. Þá ábyrgist Árskógshreppur skuldbindingar spari- 

sjóðsins allt að 5000 kr. finm þúsund krónum — næst á eftir nefndum trygg- 

ingum. 

3. gr. 

Sparisjóðurinn starfar sem sjálfstæð stofnun með sérskildan fjárhag, og legsst 

ágóði sá, sem verða kann á rekstri hans, í varasjóð. Þegar landslög leyfa og ástæður 

eru til, má verja fé úr varasjóði til menningarmála og nvtsemdarfyrirtækja i Ár-
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skógshreppi, enda sé það samþykkt með % atkvæða fulltrúaráðsmanna og stjórnar- ráði Íslands. 

4. gr. 
Á almennum hreppsfundi skulu kosnir 12 sparisjóðsfulltrúar til fjögra ára í senn, og skulu þeir kosnir hlutfallskosningu, ef óskað er. Gilda sömu reglur um kosningu þessa og hlutfallskosningu í sveitarstjórnarmálum. 
Fulltrúaráðið tekur til starfa Þegar samþykktir þessar hafa verið staðfestar. 

Fulltrúaráðið heldur með sér fund fyrir febrúarmánaðarlok ár hvert. Er hann lögmætur, ef helmingur fulltrúa mætir, en samþykktir allar gildar, sem ná meiri hluta atkvæða, samanber þó niðurlag greinarinnar. 
Á fundi Þessum skal ræða málefni sparisjóðsins og taka um þau ákvörðun. Jafnan skal þar lagður fram endurskoðaður reikningur sparisjóðsins fyrir um- liðið almanaksár, til samþykktar, kosin þriggja manna stjórn og einn varastjórnar- nefndarmaður, ákveðnir inn- og útlánsvextir í samræmi við gildandi lög og laun starfsmanna Enn fremur má Þar breyta samþykktum sjóðsins, ef nauðsyn krefur. Breytingar á samþykktum sjóðsins ná þó ekki gildi fyrr en þær hafa verð sam- Þykktar á almennum hreppsfundi og staðfestar af stjórnarráði Íslands. 

6. gr. . Stjórnin kýs sér formann, ræður starismenn sjóðsins og setur þeim starfsreglur, sér um að bókhald sé slöggt og í samræmi við gildandi fyrirmæli og fjárreiður sjóðs- ins séu alltaf í góðu lagi. 
Devi stjórnarnefndarmaður, eða flytji burt úr hreppnum, tekur varamaður sæti hans. Stjórn eða starfsmenn mega ekki taka lán úr sjóðnum eða ábyrgjast þau fyrir aðra. 

7. gr. 
Sparisjóðurinn tekur á móti innstæðufé og ávaxtar það. 
Vextir greiðast frá innleggsdegi og færast í viðskiptabækur um hver á 'amót. Nyir innleggjendur fá löggilta viðskiptabók með númeri og nafni, fyrir sanngjarnt verð, Þegar þeir byrja viðskiptin. Skila skulu þeir bókinni Þegar hún er útskrifuð og fá þeir þá nýja bók ókeypis, ef þeir halda áfram viðskiptum. 
Þegar viðskiptum er lokið, verður bókin ógilt og eign sparisjóðsins. Sparisjóð- urinn áskilur sér rétt til að neita að laka á móti innstæðufé, svo og að segja því app til útborgunar, en það skal Jafnan gert með ábyrgðarbréfi. Hefur stjórn spari- sjóðsins um Þetta úrskurðarvald. 
Innstæðufé í sparisjóðsbókum skal greiða på er viðskiptabók er framvísað og er það ekki á ábyrgð sparisjóðsins þó handhafi bókarinnar hafi ekki haft leyfi eiganda hennar, sbr. þó síðustu málsgrein 10. gr. laga nr. 69 1941. 
Sparisjóðurinn er þó ekki skyldur að greiða hærri upphæð í einu en 200 kr., nema henni sé sagt upp með sex mánaða fyrirvara. Þó er sparisjóðnum ekki skylt að svara meir en kr. 300.00 á mánuði úr sömu viðskiptabók. 

  

8. gr. 
Sparisjóðurinn lánar fé segn vöxlum og sóðum tryggingum og greiðist vexl- irnir fyrir fram. Dragist vaxtagreiðsla fram yfir gjalddaga, falla dráttarvextir á vanskilavextina, 1% fyrir hvern byrjaðan mánuð, 

1944 

186 
29. nóv.
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29. nóv. 

187 

22. des. 

9. gr. 

Kvittanir og aðrar yfirlýsingar, sem gefnar eru út í nafni sparisjóðsins af 

formanni hans eða féhirði, eru skuldbindandi fyrir sjóðinn gagnvart viðskipta- 

mönnum hans. 

10. gr. 

Upplýsingar um innstæður viðskiptamanna verða ekki gefnar óviðkomandi, 

nema skylt sé að lögum. 

11. gr. 

Umm þau atriði, sem ekki eru tæmandi ákvæði um Í samþykktum þessum, fer 

sem fyrir er mælt í gildandi landslögum og reglugerðun um sparisjóði, eins og 

baun og þær verða á hverjum tíma. Skulu þau lög og reglugerðir jafnan lggia á 

skrifstofu sparisjóðsins til athugunar. 

19. gr 2. gr. 

Fundargerðir um sparisjodsmål, svo 08 ársreiknins sparisjóðsins o. fl, skal 
5 . i: 5 . 

jafnan innfæra í gerðabók sparisjóðsins. 

Ársreikning sparisjóðsins ber að lesa upp á almennum hreppstundi ár hvert. 

Samþykktir þessar staðfestast hér með. 

Víðskiptamálaráðuneytið, 29. nóvember 1944. 

Pétur Magnússon. a 

i Torfi Jóhannsson, 

AUGLÝSING 

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað, nr. 70 3. ágúst 

1926, sbr. reglugerð nr. 9 4. janúar 1941 og nr. 73 13. maí 1942. 

Vörugjald af ísvörðum fiski skal vera 2 kr. af hverjum 100 kg frá og með 1. jan. 

1945 og til ársloka það ár. Frá þeim tíma gilda aftur óbreytt ákvæði reglugerðar nr. 

73 13. maí 1942, um breyting á hafnarreglugerð fyrir Vestmannaeyjakaupstað, nr. 70 

30. ágúst 1926, sbr. reglugerð nr. 9 4. janúar 1941. 

Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 76 14. nóvember 1917 

og hafnarlögum fyrir Vestmannaeyjar, nr. 60 10. nóv. 1913, og Þirtist Hl eftirbreytni 

öllum þeim, sem hlut eiga að máli. 

Alvinnu- og samgöngumálaráðuneylið, 22. desember 1944. 

Emil Jónsson. 
Páll Pálmason.
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AUGLYSING 188 
28. des. um breyting å gjaldskrå landssimans. 

1. gr. 
Frá og með 1. janúar 1945 hækka gjaldskrárgjöld landssímans frá núverandi 

bráðabirgðagjaldskrá, dags. 12. sept. 1942, svo sem hér segir: 
a. Öll uppsetningar-, flutnings- og viðtökugjöld hækka um 100%. 
b. Öll símaafnotagjöld hækka um 50%, að undanskildum afnotagjöldum fyrir auka- 

talfæri, aukabjöllur, tengla og miðstöðvarborð ásamt tilheyrandi talfærum. Gjald fyrir umframsamtöl við sjálfvirku stöðvarnar í Reykjavík og Hafnarfirði verði þó 10 aurar. Tengigjald hækkar um 50%. 
c. Öll símtalagjöld milli landssímastöðva hækka um 50%, nema fyrir símtöl um 

vegalengd yfir 475 km, sem hækka um 25%. 
d. Öll símskeytagjöld innanlands hækka um 50%. 

9 sr 2. gr. 
Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 19. gr. laga nr. 30 27. júní 1941, um fjarskipti. 

Samgöngumálaráðherrann, 28. desember 1944. 

Emil Jónsson. RN 
Friðbjörn Aðalsteinsson. 

Staðfesting forsetans á skipulagsskrá fyrir „Bókasjóð Víðihlíðar“, útsefin á 18 i 5 Å J É venjulegan hått ad mandatum af dómsmálaráðherra 29. desember 1944. SM A i 
29. des. Skipulagsskråin er þannis: 

SKIPULAGSSKRÅ 

fvrir Bókasjóð Víðihlíðar. 

1. gr. 
Sjóðurinn er stofnaður og gefinn af hjónunum Ragnhildi Hjaltadóttur og Kristjáni Siggeirssyni, kaupmanni, Hverfisgötu 26, Reykjavík, en veitir móttöku sjöfum og áheitum. 

2. gr. 
Sjóðurinn heitir Bókasjóður Víðihlíðar, og er tilgangur sjóðsins að kaupa bækur til afnota fyrir sjúklinga, sem dvelja í Víðihlíð. 

3. gr. 
Stofnfé sjóðsins er 10090 krónur, hvar af 7000 kr. er i bókum, ásamt bóka- skáp, og 3000 kr. í peningum. 

4. gr. 
Sjóðinn, 3000 kr., skal ávaxta i veðdeildarbréfum eða öðrum verðbréfum, 

fryggðum með ríkisábyrgð.
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189 5. gr. 

29. des. Höfuðstól sjóðsins má aldrei skerða. Leggja skal %s hluta vaxta við höfuð- 

stólinn, en %4 hluta þeirra skal árlega varið til bókakaupa handa sjóðnum. Þá er 

sjóðurinn er orðinn 90000 krónur, skal öllum vöxtunum árlega varið til bóka- 

kaupa. 

6. gr. 

Stjórn sjóðsins skal skipuð vfirlækninum og vfirhjúkrunarkonunni i Viði- 

hlíð á Kleppi. 

7. gr. 

Stjórn sjóðsins skal halda gerðabók, rita í hana skipulagsskrá þessa og allar 

samþykktir varðandi sjóðinn, svo og ársreikning hans. 

ga
 

8. gr. 

Stjórninni ber að varðveita verðbréf sjóðsins og hafa eftirlit með Þbókaeign 

hans, enda skal færð skrá vfir hana. 

9. gr 9. gr. 

Ársreikning sjóðsins skal birta i árbók ríkisspítalanna eða í Lögbirtinga- 

blaðinu. 

10. gr. 

Á skipulagsskrá þessari skal leita staðfestingar. 

11. gr. 

Skipulagsskráin óskast Þirt í B-deild Stjórnartíðindanna. 

190 AUGLÝSING 

des um notkun heimildar laga nr. 54 12. október 1944. um að innheimta 

ýmis gjöld með viðauka. 

Ríkisstjórnin hefur ákveðið að nota heimild laga nr. 54 12. október 1944 og inn- 

heimta til ársloka 1945 með 40% viðauka vitagjald, þær aukatekjur ríkissjóðs, sem 

eru taldar í lögum nr. 27 27. júní 1921 I—-VI. kafla, og stimpilgjald samkvæmt lög- 

um nr. 75 27. júní 1921 og síðari lögum, sem hafa ákvæði um stimpilgjald. 

Viðaukinn reiknast á bann hátt, sem segir í 2. gr. nefndra laga. 

Fjármálaráðuneytið, 4. desember 1944. 

F. h. r. 

Magnus Gislason. |. 
Einar Bjarnason.
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REIKNINGAR BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS 
Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands með útibúi 31. des. 1943. 

Eignir: 

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán „...........0...0.00. kr. 599 340,66 
b. Sjålfskuldaråbyrgdarlån 1... — 760 229.00 
c. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis ...... — 268 786.89 
d. Reikningslån 2... ss — 1 893 126.03 r. 3521 48258 

2, Vixlar (0... — 10 634 873.82 3. Verðbréf... — 4531 299,49 4. Lån í hlaupareikningi 22: 925 532.85 5. Ýmsir skuldunautar ........)...0. — 88 894,47 6. Innanstokksmunir 2 ses — 51 700.00 7. Fasteignir „.............. TTT — 76 500.00 8. Innheimtur ........... rr 17 200.00 9. Innleystir tékkar ........000 - 453 428.78 10. Tryggingar fyrir åbyrgdum ......0 — 730 110.00 11. Bankainnstæda og peningar i sjóði 2... ss. - 26 526 816.65 

Kr. 47 557 838.64 
Skuldir: 

I. Innstæðufé í sparisjóði ........... kr. 23 965 306.90 2. á viðtökuskírteinum .........0.... -—— 1287 604.70 3. — í hlaupareikningi „.............. - 10646 901.30 4. — i reikningslánum ...........0.... — 193 521.18 5. Ræktunarsjóður Íslands ................. UT 2 603 400.09 6. Veðdeild ........... TTT 310 456.82 7. Viðlagasjóður ........0..0....00 TT - 1661 556.27 8. Byggingarsjóður ..........0..0... TT 222 019.59 9. Loðdýralánadeild „.......).. — 11 252.91 10. Smábýladeild ........ TTT 187 643.15 1. Kreppulánasjóður ..........0... TTT 2473 011.06 12. Kreppulánasjóður bæjar og sveitar félaga 2... 587 599.71 18. Nýbýlasjóður .......)0..00 TTT 138 573.55 14. Ymsir kröfuhafar ..........00 - 423 452,34 15. Ábyrgðin suse - 730 110.00 16. Ögreitt tap 200... - 1 885.75 17. Fyrningarsjóður f astejgna Ll. — 20 000.00 18. Varasjóður .......... rr TT 1951 643.03 19. Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir 2 — 141 900.29 

Kr. 47 557 838.64 
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Rekstrarreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka 

Tekjur: 

Íslands með útibúi 1943. 

  

1. Vextir Í. f. á. 2.2.0.00. err 
se... kr. 127 177 48 

9. Forvextir:af víslum „00.00.0000 enn 
— 678.590.19 

3. Aðrir vextir 22.20.0000 sess
 — 444 324.30 

4. Ýmislegar tekjur ......0000
0. 0000 ner — 70 818.97 

Kr. 1320 910.94 

Gjöld 

1. Vextir ......... rns
 kr. 415 147.57 

9. Rekstrarkostnaður ......0.00 sense 
— 338 378.11 

3. Til fyrningarsjóðs fasteigna ......c0ceee een... - 8 000.00 

4. Til fyrningarsjóðs Bankasels 22.00.0000..
. 0... . 0... — 25 000.00 

5. Til fyrningarsjóðs Þórustaða ......00000 ne — 10 000.00 

6. Til varasjóðs ......2.00000 nr 
— 382 484.97 

7. Flyzt til næsta års: 

Fyrir fram greiddir vextir ....cc00..... eee... — 141 900.29 
  

Kr. 1320 910.94 

Efnahagsreikningur sparisjóðsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavík 31. des. 1943. 

Eignir: 

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .....000.... kr. 483 465.66 

hb. Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0.0000000 0" 151 377.00 

c. Sveitarstjórnarlán, sýslu og ríkis ........ — 268 786.89 

d. Reikningslán ......0000. 0... - 1610 438.37 kr. 2464 067.92 

9. Vixlar ......00. seen
 — 9 692 143.17 

3. Verðbréf 2..
. — 4 522 199.49 

4. Útibú á Akureyri s….ssssseeeeeeeeeeerrr reen tret etter — 349 974.37 

5. Lån i hlaupareikningi ........00.0... 00... —  925532.85 

6. Ýmsir skuldunautar .........0
00. 00. nn — 87 993.20 

7. Innanstokksmumir .........00 00... 
— 50 000.00 

8. Innheimtur 20.02.0000... enst 
— 17 200.00 

9. Innleystir tékkar .......00000
0 0... egna — 453 428.78 

10. Tryggingar fyrir ábyrgðum 20.00.0000... 0... ... — 730 110.00 

11. Bankainnstæða og peningar i SjJÓði L....0... 1... 0... 0... — 26 336 894.16 

Kr. 45 629 543.94 

Skuldir: 

1. Innstæða i sparisjóði ......0c0cen renn 
kr. 22 406 944.78 

2. -— á viðtökuskirteinum .......000.. 0... — 1143 742.10 

3. — í hlaupareikningi „00.00.0000... — 10 544 246.79 

- í reikningslánum .....0000.. 0... — 156 823.47 

5. Ræktunarsjóður Íslands ......00.0.000 0 
— 2603 400.09 

6. Veðdeild ........0.0. nr 
HA —- 310 456.82 

7. Byggingarsjóður .....c
eeeseer rns ern — 222 019.59 

  

yt kr. 37 387 633.64



a
 BO

 
må
 

. Viðlagasjóður 

- Varasjóður 

H
E
R
 

Ut
 

c
o
 

317 

Flutt 

Loddyralånadeild 00 
Småbyladeild 

Flyzt til næsta års: 
Fyrir fram greiddir vextir 

1 661 556,27 
— 11 252.91 

— 187 643.15 

2473 011.06 
— 587 599.71 

138 573.55 
—- 423 272.34 
—- 730 110.00 

613.65 
— 1920 296.51 

107 981.15 
  

Rekstrarreikningur 

Tekjur: 
Vextir f. f. ål ss. 
Forvextir af vixlum 
Adrir Vextir... 
Ymislegar tekjur 

Kr. 45 629 543,94 

sparisjédsdeildar Búnaðarbanka Íslands í Reykjavik 1943. 

102 316.40 
—- 567 816.37 
— … 444 324.30 

43 753.01 
  

Vextir „ll 
Rekstrarkostnaður ss TT Til fyrningarsjóðs Bankasels 0 UT Til fyrningarsjóðs Þórustaða GG 
Til varasjóðs „000... . Flyzt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir 

Kr. 1 158 210.08 

kr. 373 559.45 

279 063.49 
— 25 000.00 
— 10 000.00 

- 362 605.99 

107 981.15 
  

Efnahagsreikningur útihús 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 
a. Fasteignaveðslán 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 

— 

  

Vixlar 2... 
Innanstokksmunir 
Fasteignir rr 
Ýmsir skuldunautar 
Verðbréf 

kr. 165 875.00 
608 852.00 

— 282 687.66 

Kr. 1158 210.08 

Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 31. des. 1943, 

kr. 1057 414.66 
942 730.65 

1 700.00 
" 76 500.00 

— 901.27 

9 100.00 
189 922.49 

  

Kr. 2 278 269.07 
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Skuldir: 

1. Skuld við Búnaðarbanka Íslands .....0.0000 en kr. 349 974.37 

9. Innstæda i sparisjóði .......000. 0. rn neee — 1558 362.12 

3. — á viðtökuskírteinum .......000. 0. — 143 862.60 

4. — í hlaupareikningi .....00.0.0 0000. nn enn — 102 654.51 

5. — i reikningslánum .....00.0.. 00. nn — 36 697.71 

6. Ýmsir kröfuhafar ......0.0%0000 nn enn — 180.00 

7. Ógreitt tap .......00.00 0 senn nr nr — 1272.10 

8. Fyrningarsjóður fasteigna ....c0.00.. eeen... 0... — 20 000.00 

9. Varasjóður .......0.00000ne neee ne nr — 31 346.52 

10. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 20.00.0000... nn — 33 919.14 

Kr. 2 278 269.07 

Rekstrarreikningur útibús Búnaðarbanka Íslands á Akureyri 1943. 

Tekjur: 

1. Vextir f. f. á. 2..00c2esseenrnse enn 
kr. 24861.08 

2. Forvextir ARASON 
— 110 773.82 

3. Ymislegar tekjur ......0000. 00 enn — 27 065.96 

Kr. 162 700.86 

Gjöld 

1. Vextir ..........0 rss 
kr. 41588.12 

9. Kostnaður .........00. rr 
— 59 314.62 

3. Til fyrningarsjóðs fasteigna ....0000.ne enn. nn —- 8000.00 

4. Til varasjóðs 22.22.0000. 
19 878.98 

5. Flyzt til næsta árs: 

Fyrir fram greiddir vextir 2... srreeserrrrrrrrrrrrne TT 33 919,14 

Kr. 162 700.86 

Efnahagsreikningur veddeildar Búnaðarbanka Íslands 31. des. 1943. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur .......0000 00. kr. 480 243.18 

9 . 
— 5 

9, flokkur .......0000 0. enn 159 000.00 kr. 639 243.18 

9. Ógreiddir vextir og kostnaðartillag „00.00.0000... ....... 0 0000t — 18500.00 

3. Innstoæða í Búnaðarbanka Íslands ......0...... 0... 0... 0. 0... — 310 456.82 

Kr. 968 200.00 

Skuldir: 

1. Bankavaxtabréf í umferð ......e0.e ter. ir kr. 940 000.00 

5. Óinnleystir vaxtamiðar ......000000n nennt 
— 28 200.00 
  

Kr. 968 200.00
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Rekstrarreikningur veðdeildar Búnaðarbanka Íslands 1943. 191 

Tekjur: 
1. Vextir og kostnaðartillag ...........000.. kr. 40 556.24 2. Lántökugjald ..........,...0 — 1 590.00 3. Tekjuhalli úr varasjóði GG — 29 754.21 

Gjöld: Kr. 71 900.45 
I. Kostnaður .......0.. kr. 15 500.45 2. Vaxtamidar ......... — 56 400.00 

  

Kr. 71 900,45 

Varasjóður veddeildar 31. desember 1943. 

Inn: Ur Viðlagasjóði ss. kr. 29 754,21 Ut: Tekjuhalli 2. UT kr. 29 754,21 
  

Kr. 29 754.21 Kr. 29 754,21 

Höfuðstóll Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1943. 
1. Frá fyrra åri (0... kr. 3 763 838.81 2. Tekjuafgangur ..........0. — 15 109.92 

  

Kr. 3 778 948.73 

Varasjóður Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1943. 
1. Frá fyrra åri Ll kr. 491 269.78 2. Lántökugjald ........... kr. 1 217.00 3. Vextir suse — 9 874.54 

— 11 091.54 

Kr. 502 361.32 

  

  

Efnahagsreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 31. desember 1943. 

Eignir: 

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 
4% þjóðjarðasölulán 2... kr. 86 819.03 4% jarðabótalán 2... ss —- 7 844,89 5% lán 1. flokks 2... — 1138 798.93 5% lán 3. flokks 2000... —  883313.48 50 Tá / cc DT; 27 9% lån 4. flokks 200... — 326 790.64 kr. 2443 566.97 

2. Verðbréf... — 310 956.91 3. Ógreiddir áfallnir vextir sussie, — 63 980.00 4. Ymsir viðskiptamenn ss — 133 036.26 5. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ll — 2603 400.09 
  

Kr. 5 554 940.23
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Skuldir: 

  

  

  

  

  

  

1. Höfuðstóll ......000. 0000
 kr. 3 778 948.73 

9. Jarðræktarbréf í umferð: 1. flokkur „.....000.0... 0... .00.0000; — 1121 700.00 

3. Jarðræktarbréf í umferð: 3. flokkur „.....00000. 000... kreere — 606 400.00 

4, Óinnleystir vaxtamidar jarðræktarbréfa .....0.00... 0... — 47 522.75 

5. Ógreitt tap á lánum „.....000..
 00 ann rn nr — 368.75 

Kr. 5554 940.23 

Rekstrarreikningur Ræktunarsjóðs Íslands 1943. 

Tekjur 

1. Vextir NNA ARNARS NNNÐNNRONNÐ kr. 154 481.22 

2, Ýmislegar tekjur „.....0.000
0.0. 00. eeen ner — — 4 868.00 

3, Vaxtatillag úr ríkissjóði ........000
.. 0... nr nn — 41 802.00 

Kr. 201 151.22 

Gjöld 

1. Kostnaður ........0se sens
e kr. 70 895.80 

9%. Vaxtamidar jarðræktarbréfa .......00
000.. 0... 0... — 95 045.50 

3. Hluii af kostnaði við teiknistofu .....00.0.0.... 0... 0... 0... — 15 100.00 

4. Til fyrningarsjóðs Þórustaða ....0.0000
0 00 ner — 5000.00 

5. Lagt við höfuðstól ........0
.00. 00... eeen — 15 109.92 

Kr. 201 151.22 

Efnahagsreikningur Byggingarsjéds 31. desember 1943. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lånum: 

a. Endurhysingarlån .....0.... 00... kr. 2172 770.15 

b. Nýbýlalán á ræktuðu landi seerne — 130 914.59 

c. Nýbýlalán á óræktuðu landi ............ — 69 430.00 kr. 2 373 114.74 

9. Verðbréf 22.00.0000. senn
 — 17 197.98 

3. Ýmsir viðskiptamenn ....cc00000 00. — 291.60 

4. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands „00.00.0000... ....0.0.000.0%%t —… 2922 019.59 

Kr. 2 612 623.91 

Skuldir: 

1. Ógreitt tap ssssseeseeee
eeere rer rrr eter teret er rr rr] kr. 5 794.66 

9. Eign ssssssseeeeeeeeeeeee
etrrrre rr rr rann — 2606 829.25 

Kr. 2612 623.91 

Rekstrarreikningur Byggingarsjóðs 1943. 

Tekjur 

1. Lántökugjald .......0
0000 0. .n en nr err kr. 1 103.00 

9. Vextir af lánum 22222sseseeeeee
eee ere treer rer ret rrrge — 100 909.24 

3. Ríkissjóðstillag .......
000000. een enn —- 300 000.00 

  

Kr. 402 012.24
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Gjöld 
1. Kostnaður við teikmistofu ....................0. kr. 52 01853 2, Vextir (0... 

—  4020.77 3. Rekstrarkostnaður ..................000 — 100 000.00 4. Til fyrningarsjóðs Þórustaða 2... — 5000.00 5. Aukin Eign... 
— 240 972.94 

Kr. 402 012.24 

Höfuðstóll Viðlagasjóðs 31. desember 1943. 
1. Frá fyrra ári ...000. 

kr. 2634 061.14 2. Tekjuafgangur ....,,...00 
— 14 379.82 

Kr. 2 648 440.96 
Skipting: 

Eign veðdeildar Búnaðarbankans 2. kr. 1400 495.90 Eign Ræktunarsjóðs Íslands .........0.).)...... UT — 1 247 945.06 

Kr. 2 648 440.96 

Efnahagsreikningur Viðlagasjóðs 31. desember 1943. 

Eignir: 

  

1. Skuldabréf fyrir lánum .....00.0. kr. 746 735.51 2. Verdbréf ss — … 240 149 18 3. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands „0... — 1661 556.27 

Kr. 2 648 440.96 

sr. 2 648 440.96 
  

Rekstrarreikningur Viðlagasjóðs 1943. 

Tekjur: 
I. Innheimtir vextir af lånum suser, 
2. Vextir af verdbréfum 2... 

" 2 648 440,96 

". 44 428.62 
- 16 705.41 
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r. 61 134.03 

". 17 000.00 
- 29 754.21 

14 379.82 
  

r. 61 134,03 
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Efnahagsreikningur Loðdýralánadeildar 31. desember 1943. 

Lignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum 20.00.0000 eeen nr kr. 24 675.00 

9. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands ....cc0000 rrrr rr nnknrre — 11 252.91 
  

Kr. 35 927.91 

Skuldir: 

  

  

  

  

  

1. Vixill 2... rr err 
kr. 25 000.00 

9. Varasjóður ......000.nr eneste
 TT 10 927.91 

Kr. 35 927.91 

Rekstrarreikningur Loðdýralánadeildar 1943. 

Tekjur: 

1. Vextir af lánum ......0...0 000 kr. 2 734.00 

9. RBekstrarhalli .........
.00000 0. ess — 6 841.00 

Kr. 9 575.00 

Gjöld 

1. Rekstrarkostnaður .......0
.0000 sens sn kr. 5 000.00 

9. Vextir ..........000 ss 
0 2 355.00 

3. Afskrifað tap á lánum .....0000 000 kr. 2 220.00 

Kr. 9 575.00 

Efnahagsreikningur Småbyladeildar 31. desember 1943. 

Eignir: 

1. Skuldabréf fyrir lánum ..c.c0.00c0 nr kr. 11 748.99 

9. Innstæða i Búnaðarbanka Íslands ......0000. 00... nn — 187 643.15 

Kr. 199 392.14 

Skuldir: 

Varasjóður ....02..0n0rs sr kr. 199 392.14 

Kr. 199 392.14 

Rekstrarreikningur Smábýladeildar 1942—-1943. 

Tekjur: 

1. Lántökugjald .......0000.0 ern 
kr. 119.50 

9. Vextir af lánum.....0... 0000 snert 
— 332.29 

3, Ríkissjóðstillag sssssereeeeeeeeerrrerr rr rrrr ere rr rer — 200 000.00 
  

Kr. 200 451.79
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Gjöld 
Í. Rekstrarkostnaður ...........0...00... kr... 1 059.65 
2. Til varasjåds suse — 199 392.14 

Kr. 200 451.79 
Reykjavik, 2. janúar 1944. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

Hilmar Stefánsson. 

Framanritaða reikninga Búnaðarbanka Íslands fyrir árið 1943 höfum við yfir- farið og borið saman við bækur bankans og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 
Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 16. febr. 1944. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

Stofnsjóður Kreppulánasjóðs 31. desember 1943. 

Frá fyrra Ári 00... kr. 591 898.05 
Tillag ríkissjóðs ......0...0....0. — 250 000.00 

Kr. 841 898.05 
Frá dregst: Tap á lánum 2... kr. 115 437.92 
— —-  Rekstrarhalli ......................... — 240 961.83 kr. 356 399.75 

Kr, 485 498,30 

Reikningur Kreppulánasjóðs um ábyrgðartillag 1943. 

Út: Skuld við Kreppulánasjóð f. f. á. ............ kr. 541 750.00 
Vaxtamidar Ll... — 24378.75 

Inn: Kreppulánasjóðsbréf í umferð: 
Frá fyrra ári ................…. kr. 541 750.00 
= úldregin ................... — 18 100.06 kr. 523 650.00 

Greiðsla úr Kreppulánasjóði ................…. — 42478.75 
  

Kr. 566 128.75 Kr. 566 128,75 
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Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs 31. desember 1943. 

Eignir 

1. Skuldabréf fyrir lánum .....0.00 0000 senn kr. 2 157 206.25 

2. Ógreiddir vextir: 
a. Fallnir í gjalddaga .......0.0......0..0 kr. 43 300.00 

. i ir í gjalddaga ....0.000. 000... — 10 785.00 . 
b. Ekki fallnir i gjalddaga 10 785.00 54 085.00 

3. Verðbréf ......0...0r0rarrer rare teret rr rann 58 618.51 

4. Ýmsir viðskiptamenn .......000000 00 eens err 251 497.48 

5. Afturkræft ábyrgðartillag .......00.0.00000 ne. - 523 650.00 

6. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .......00..00 00... 0... - 2473 011.06 

Kr. 5 518 068.30 

Skuldir: 

1. Kreppulánasjóðsbréf í umferð ....cc.000.0 000... kr. 5 024 570.00 

9. Handhafa skuldabréf .......00.0%0.0 0. ern 8 000.00 

3. Stofnsjóður ....0..0.000. nr 485 498.30 

Kr. 5 518 068.30 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs 1943. 

Tekjur: 

1. Vextir af lánum og verðbréfum 22.00.0000... kr. 191 230.72 

2. Ýmislegar tekjur ........000000. eeen enn - 727.60) 

3, Rekstrarhalli ..........00000 000. - 240 961.83 

Kr. 432 920.15 

Gjöld: 

1. Vextir af skuldabréfum i umferð 22.02.0000... enn kr. 263 424.60 

9. Afskrifað af áhöldum .......0.00 0. enn — 600.00 

3. Rekstrarkostnaður .........00.02 000 - 126 416.80 

4. Ábyrgðartillag ........200000 0000. - 492 478.75 
  

Reykjavik, 7. januar 1944. 

KREPPULÁNASJÓÐUR 

Hilmar Stefánsson. 

r. 432 920.15 

Framanritaða reikninga Kreppulánasjóðs fyrir árið 1943 höfum við undirritaðir 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 16. febr. 1944. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason.
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Efnahagsreikningur Kreppulánasjóðs bæjar. og sveitarfélaga 31. desember 1943. 191 

Eignir: 

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum ...........0.... kr. 1824 252.52 2. Óinnheimtir vextir .........)...0...0.. — 43 100.00 3. Verðbréf... — 3 000.00 4. Viðskiptamenn ........... kreere ennen eres, — 107.37 5. Innstæða í Búnaðarbanka Íslands .........00......000... — 587 599.71 6. Óhafið ríkissjóðstillag ss UN —  52910.40 

Kr. 2510 270.00 

Skuldir: 
Skuldabréf í umferd .......00. kr. 2510 270.00 

Kr. 2510 270.00 

Rekstrarreikningur Kreppulánasjóðs bæjar- og sveitarfélaga 1943. 

Tekjur: 
1. Vextir af lánum og verðbréfum 2... kr. 123 528.40 2. Rekstrarhalli .................... —  52210.40 

Kr. 175 738.80 

Gjöld: 
I. Vextir af skuldabréfum í umferð 1... kr. 147 710.20 2. Afskrifað tap á lánum ........... ss — 7 553.75 3. Rekstrarkostnaður 2... — 20 474.85 

  

Kr. 175 738.80 
Reykjavik, 7. jandar 1944. 

KREPPULÁNASJÓÐUR BGÆJAR OG SVEITAR FÉLAGA 

Hilmar Stefånsson. 

Framanritada reikninga Kreppulánasjóðs bæjar og sveitar félaga fyrir árið 1943 höfum við undirritaðir endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 16. febr. 1944. 

Hermann Jónasson, Þorst, Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason. 

41
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Efnahagsreikningur Nýbýlasjóðs 31. desember 1943. 

Eignir 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur .....0... 00 kr. 558 930.38 

2. kr 2... 
— 86 „00 

flokkur 
5 500.0 kr. 645 430.38 

9. Áhöld .....2.2s rss 
— 1000.00 

3. Viðskiptamenn .....0..0e0r sense 
1 085.55 

Innstæða í Búnaðarbanka Íslands 20.00.0000. — 138 573.55 

Kr. 786 089.48 

. Skuldir: 

1. Útgefin nýbýlabréf í umferð ....c.cc0ene ner kr. 674 300.00 

9. Óinnleystir vaxtæmiðar ...cccc0ceern err — 83 715.00 

3. Varasjóður (....0.sssenrnrne snart 
-— 78074.48 

Kr. 786 089.48 

Rekstrarreikningur Nýbýlasjóðs 1943. 

Tekjur: 

1. Ríkissjóðsstyrkur ....0.0.00.n ene kr. 260 000.00 

2, Lántökugjald og teikningar ...cccc00ce err — 990.00 

3, Vextir af lánum .....0.. 0. s nn — 29211.77 

Kr. 290 201.77 

Gjöld 

1. Styrkveitingar ....c0.00ae neee 
kr. 112 327.22 

9. Rekstrarkostnaður ......0000000 0. nn rn — 77 496.70 

3. Þátttaka í kostnaði við teiknistofu 22.00.0000... 0... 0... — 25 000.00 

4. Vaxtamiðar ............ eens 
— 38 715.00 

5. Afskrifað tap ......000.. eð seen —- 336.00 

6. Lagt Í varasjóð .....0.000.0 neee 
— 41 326.85 
  

Kr. 290 201.77 

Reykjavik, 8. januar 1944. 

NYBYLASJODUR 

Steingr. Steinþórsson. 

Framanritada reikninga Nybylasjods fyrir árið 1948 höfum við undirritaðir 

endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og ekkert fundið við að athuga. 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 

Sveinbjörn Högnason. Pétur Ottesen. 

Með tilvísun til ofanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda kvittar bankaráð 

Búnaðarbanka Íslands fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 16. febr. 1944. 

Hermann Jónasson. Þorst. Þorsteinsson. Bjarni Bjarnason.



REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs Zotga kaupmanns og frú Helgu Zoéga, 

konu hans, fyrir árið 1940. 

Tekjur: 
1. Eign í árslok: 

  

  

  

  

a. Á innlánsskírteini ss Kr. 6293.29 
b. Bankainnstæða ........00..000 eeeeen — 149.06 kr. 6442.35 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlånsskirteini 2... kr. 286.35 snar ARG WF 
su K B b. sparisjóðsinnstæðu „.......).0.0... 5.88 kr. 292.18 

Kr. 6734,53 
Gjöld 

Eign í árslok: 
a. Á innlánsskírteimi ............0.. 0. kr. 6579.64 
b. Bankainnstæða .......0.. — 154.89 

Kr. 6734.53 
Í dóms- og firkjumálaráðuneytinu, 20. janúar 1941. 

F. hr. 

Friðg. Bjarnarson. 

REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs Zoöga kaupmanns og frú Helgu Zoöga, 

konu hans, fyrir árið 1941. 

Tekjur: 
1. Eign frá fyrra ári: 

  

á. Á innlánsskírteini „......... kr. 6579.64 
b. Bankainnstæða „ll... —- 154,89 

2. Vextir: 

a. Af fé á innlánsskírteini 2... kr. 232.84 
b. Af sparisjóðsinnstæðu ......0.000.0 - 4.66 

  

kr . 6734.53 

237.50 
  

Eign i årslok: 
a. Á innlånsskirteini ss 
b. Bankainnstæða suse, 

Kr . 6972.03 

kr. 6812.48 
159.55 

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 5. janúar 1942, 

F. hr 

Friðg. Bjarnarson, 

'. 6972.03 
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194 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Landspítalasjóðs Geirs Zoéga kaupmanns og frú Helgu Zoega, 

konu hans, fyrir árið 1942. 

Tekjur: 

  

1. Eign frá fyrra ári: 

a. Á innlánsskírteini ........000000 0... kr. 6812.48 

ankainnstæða ......00000 0 - 59.55 N , 
b. Bankainnstæda 

159.55 kr. 6972.03 

2, Vextir: 

a. Af fé á innlánsskírteimi .....0.0000 0. kr. 240.50 

2 he An a 0 
b. bankainnstæðu ........000 000. 4.79 = 4599 

  

  

Kr. 7217.32 

Eign í árslok: 

1. Á innlánsskírteini ..........0.0..0. 0. ern kr. 7052.98 

9, Bankavaxtainnstæða .......0.%.%. ene n nn —  164.34 

Kr. 7217.32 

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. janúar 1945. 

F. h. r. 

Friðg. Bjarnarson. 

195 REIKNINGAR SÖFNUNARSJÓÐS ÍSLANDS 

Reikningur yfir tekjur og gjöld Söfnunarsjóðs Íslands árið 1943. 

  

  

1. Sjóður frá fyrra ári ....0.00aseen ner sr kr. 5405985.36 

2. Bætt við innstæður vaxtaeigenda: 

a. Innlög á árinu .....0.0000 00. kr. 255387.24 

b. Vextir lagðir við höfuðstól .....00.0..00.... — 223797.07 

c. Verðlaun úr „Minningarsjóði Eiríks Briem“ — 212.22 

d. Verðlaun úr „Vaxtabæti“ Söfnunarsjóðsins . 3381.07 489778,20 

3. Vextir af lánum ......000.0 000. kr. 285967.28 

á Ö 53 áHapy riðsk 
i & 0) 

4. Lántökugj., dráttarv., viðsk.bk. o. fl. .........- 6886.21 299853.49 

5. Vextir 1943, geymdir til útborgunar .....0.00.00 0... 0... -  #4912.04 

6. Höfuðstóll, geymdur Hl útborgunar Loc... 0... —  18913.72 
  

Kr. 6235392,81 

Gjöld: 

1. Vextir vaxtaeigenda fyrir árið 1943: 

a. Ársvextir 5% ..2....00 0 kr. 252649.18 

b. Dagvextir 4,5% .c.00cceer rr — 6059.24 kr. 258708.42 

Flyt kr. 25870842 
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kr. 258708.42 
29165.13 
31582.60 

125488,39 

— Ö790448.27 
  

Kr. 6235392.81 

kr. 6728365.88 
— 55598.58 
— 4500.00 

14.66 
1079.40 
949.75 

  

  

Flutt 
Kostnaður suse 
Vextir 1942, er bidu útborgunar 2... 
Höfuðstóll, er beið útborgunar f. f. á, .......... kr. 1627,02 

— er féll á árinu til útborgunar ...... — 123861.37 

Sjóður í árslok: 
a. Veðskuldabréf „........ kr. 3954616.07 
b. Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga ........ 707643.14 
c. Bankavaxtabréf ......... 543600.00 
d. Skuldabréf Kreppulánasjóðs ............... - 424040.00 

e. Jarðræktarbréf „0... 1000.00 
f. Imnanríkislán 2... - 85000.00 

8. Skuldabréf ríkissjóðs .......0.0. -  12466.67 

Verðbréf alls kr. 5728365.88 
h. Vextir óinnheimtir 2... 59598.58 

i. Skrifstofugögn ............0...0. 4500.00 
j. Vaxtarvísir, útborgunard. nr. 205 .......... 14.66 

k. Inneign í bönkum ..........,. kr. 1079.40 
I. Sjóður hjá féhirði ............ 949.75 2099.15 

Reykjavík, 21. febr, 1944. 

SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 
Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson. 

Efnahagsyfirlit Söfnunarsjóðs Íslands í árslok 1943. 

Eignir: 
Veðskuldabréf og verðbréf „ll. 
Óinnheimtir vextir... 
Skrifstofugögn .......0).00 
Vaxtarvísir, útborgunardeild nr. 205 „00.00.0000. 
Innstæður í bönkum ..........0 
Sjóður hjá féhirði ........0.00.0 

Skuldir: 
Innstæður vaxtaeigenda: 
a. Adaldeild „...... kr. 2792320.83 
b. Erfingjarentudeild 2... —- 117809.45 
c. Utboggunardeild 2... — 2616818.71 
d. Bustofnsdeild 2... ss. — 8482.99 

Vextir fyrir 1943, seymdir til útborgunar .................... 
Höfuðstóll, geymdur til útborgunar ........ 
Varasjóður ....0.. 

Kr. 5790448.27 

kr. 5535431.98 

—  34912.04 
18913.72 

—  201190.53 
  

Reykjavík, 21. febr. 1944. 
SÖFNUNARSJÓÐUR ÍSLANDS 

Vilhj. Briem. Sig. Ólafsson. Bjarni Ásgeirsson. 

Kr. 5790448,27 

1944 
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REIKNINGUR 

Bjargráðasjóðs Íslands árið 1943. 

A. Sjóðsreikningur. 

Innborgað: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Bjargráðasjóður sveitarfélaga 20... kr. 798226.31 

bh. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður ......... —- 456506.45 kr. 1254739.76 

9. Bjargráðasjóðsgjöld sveitarfélaga ......0000. 0. 30738.50 

3. Tillag úr ríkissjóði ......0000.
00 00... nn 30994.75 

4. Vextir af inneign í bönkum: 

a. Af innstæðum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .. kr. 15798.30 

b. Af innstæðu hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — 8770.84 ara 
24569.14 

5. Vextir af lánum (fallnir í gjalddaga á árinu, svo og dagv.): 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .. kr. 3280.13 

b. Af lánum úr hinum sameiginlega Bjargráða- 

SJÓÐI 20.00.0000 — 22.00 - 

sjóði 1922 5202.13 
6. Vextir af Kreppulánasjóðsbréfum: 

a. Af bréfum Bjargráðasjóðs sveitarfélaga .... kr. 3083.30 

bh. Af bréfum hins sameiginlega Bjargráðasjóðs — 819.50 
Snlega PJAT J 3902.80 

7. Afborganir lána: 

a. Af lánum úr Bjargráðasjóði sveitarfélaga .. kr. 30418.00 

b. Af lánum úr hinum sameiginlega Bjargráða- 

sjodi ....0000r rn —  19682.00 

Af Kreppulánasjóðsbréfum .....0.0..0. 0... - 720. - . 
c reppulánasjóðsbréfum 

8720.00 58820.00 

„Samtals kr. 1408960.08 

Útborgað: 

1. Kostnaður við sjóðinn .......0.00
 0. eð enn kr. 3969.52 

2. Sjóður í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: Bankainnstæða ...........- 889264.54 

TI. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: Bankainnstæða ...... 515726.02 

Samtals kr. 1408960.08 

B. Eignareikningur. 

4 ,, . Aktiva: 
Eign í ársbyrjun: 

. 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 

A. Ógreitt bjargráðasjóðsgjald 1997 essere, kr. 450.25 

b. Í útlánum ....0...00 0 —- 84476.51 

c. Kreppulánasjóðsbréf bænda ccc... -  49890.00 

d. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga 20... —  16650.00 

e. Innstæða í bönkum 20.00.0000... FEKNEN 797776.06 kr. 947742.82 

Flyt kr. 947742.82



Flutt kr. 947742.82 
II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 

a. Í útlánum ...00.0 ss. kr. 31904.00 
b. Í Kreppulánasjóðsbréfum sveitarfélaga ..... - 14900.00 
c. Inneign í bönkum .......... — 456506.45 

—  503310.45 

kr. 1451053.27 
Eignaaukning 1943 0... —  91437.80 

Samtals kr. 1542491.07 

  

  

  

Passiva: 
Eign í árslok: 

I. Bjargráðasjóður sveitarfélaga: 
a. Í útlánum 2... kr. 54058.51 
b. Kreppulánasjóðsbréf bænda ................ — 42670.00 
c. Kreppulánasjóðsbréf sveitarfélaga (.......... - 14650.00 
d. Innstæða í bånkum .......0.0... —- 889204.54 

kr. 1000843.05   

II. Hinn sameiginlegi Bjargráðasjóður: 
a. Í útlánum .....00 kr. 12222.00 ' b. Kreppulånasjådsbréf sveitarfélaga .......... —… 13900.00 

. stæða í bönkum ............ —- 515726.02 - 
c. Innstæða í bönkum 315726.( 541848,09 

  

  

Samtals kr. 1542491.07 
Reykjavík, 21. júlí 1944. 

F. h. bjargráðastjórnarinnar. 

Vigfús Einarsson. 

Reikning þennan höfum við endurskoðað og borið saman við bækur sjóðsins og skjöl, rannsakað peninga- og verðbréfaeign hans og ekkert fundið athu gavert. 

Reykjavík, 5. ágúst 1944. 

Þorst. Þorsteinsson. Arnór Guðmundsson. M. Stefánsson. 

REIKNINGUR 
Styrktar- og sjúkrasjóðs vitavarða Íslands 1943. 

Tekjur: 

  

Í sjóði frá fyrra åri suse kr. 20284,76 Gestafé LL kr. 1273.61 
Tillög vitavarða 2... — 2257.14 
Vextir suse — 132741 Íkissiðð<styr N rerðlaos A „9569 5 Ríkissjóðsstyrkur með verðlagsuppbót ......0.. 2562.50 7490.66 
Útdr. verðbréf Landsbankans. 10. Fl BR 500.00 

  

Kr. 28205.42 

1944 
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Gjöld: 

Veittur styrkur 22.20.0000... 000. ennta kr. 1000.00 

Greidd sjúkrasamlagsgjöld .......0.0..0 00... —  204.00 

Keypt skuldabréf (Sogslán) ....c00000000 renn — 20000.00 

Inneign Í sparisjóði Landsbankans .......0000 000 rr — 7001.42 

Kr. 28205.42 

Eignir: 

6% skuldabréf bæjarsjóðs Reykjavíkur 1931 00.00.0000... kr. 1000.00 

4. fl. bankavaxtabréf Landsbanka Íslands ......0000. 0 — 1000.00 

8. fl. — — NNA — 1000.00 

9. fl. — — RANA - 1000.00 

10. fl. — —- NR 
— 8200.00 

Verðbréf Mjólkurfélags Reykjavíkur .......000.. 0... 0... 0... -  2000.00 

Hlutabréf Eimskipafélags Íslands .......00..00... 0... 0... 0... orm 25.00 

444% ríkisskuldabréf ........0%..0 nn nennt — 5000.00 

4% Sogsvirkjunarlán ........000000 rn rn — 20000.00 

Kr. 39225.00 

Indeign í sparisjóði Landsbankans ......0000. 0000 — 7001.42 

Kr. 46226.42 

Vitamálastjórinn. 

Emil Jónsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs C. Liebes árið 1943. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 565): 

  

a. Bankavaxtabréf ......000000
0 0. nn kr. 10800.00 

b. Skuldabré javikur „2... -— 3500.00 
). Skuldabréf Reykjavíkur 

500.0 kr. 14300.00 

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum 20.00.0000. kr. 506.50 

hb. — skuldabréfum Kreppulánasjóðs .....00... sr 192.50 699.00 

  

Kr. 14999.00 

Gjöld: 

1. Greitt Búnaðarfélagi Íslands .....000... 0... kr. 699,00 

2, Sjóður í árslok: 

a. Bankavaxtabréf ......200000 00. kr. 10800.00 

b. Skuldabréf Kreppulánasjóðs ....c0000 0... — 3500.00 — 14300.00 
  

  

, 
Kr. 14999.00 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson.
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AUGLÝSING 199 
19. des. um áhættufé Stríðstryggingafélags íslenzkra skipshafna. 

Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 61 6. maí 1944 tilkynnist hér með, að áhættufé 

  

  

Stríðstryggingafélags íslenzkra skipshafna er sem hér segir: 
I. Framlagt áhættufé: 

a. Frá ríkissjóði ...........0... kr. 1850000.00 
b. Frá eftirtöldum tryggingafélögum: 

Tryggingastofnun ríkisins ... kr. 136000.00 
Brunabótafélagi Íslands ..... — 136000.00 
Sjóvátryggingarfél. Íslands h/f — 136000.00 — 408000.00 
mi . or Kar s… 9 rer c. Framlagt af útgerðarmönnum ............. 2706000.00 kr. 4964000.00 

IL Ógreitt áhættufé: 
a. Ábyrgð ríkissjóðs ................. kr. 856000.00 

Tryggingastofnun ríkisins ... kr. 60000.00 
Brunabótafélag Íslands ..... —  60000.00 
Sjóvátryggingarfél. Íslands h/f —- 60000.00 

—  180000.00   

  — 1036000.00 
  

Samtals kr. 6000000.00 

Reykjavík, 19. desember 1944. 

Stríðstryggingafélag íslenzkra skipshafna 

K. G. Guðmundsson. 

REIKNINGUR BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS 200 
vátryggingarárið 15. október 1942 til 14. október 1943. 

Aðalreikningur 
yfir tekjur og gjöld Brunabótafélags Íslands frá 15. okt. 1942 til 14. okt. 1943. 

  

  

  

Gjöld: 
I. Brunatjón á fasteignum 2... kr. 349358.36 

Þar af greitt af endurtryggjanda „...,........ — 101239.02 kr. 948118.34 
Il. Brunatjón á lausafé „......... kr. 18033.30 

Þar af greitt af endurtryggjanda „............ — 9147.70 = 8885.60 
TIT. Reksturskostnaður ........0..0...0 

—  241863.86 IV. Brunavarnarkostnaður ...........).)...... TUT — 39734.14 V. Umboðslaun með verðlagsuppbót .........0..0.0. —  139803.62 

Flyt kr. 678406,56 

42 

#0. dag desembermánaðar 1944. 
Ríkisprentsmiðjan Gutenbers, 
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Flutt kr. 678406.56 

  

Til frådråttar å båkudu eignarverdi: 

1. Åhalda og húsgagna 22.20.0000... 000... kr. 733.00 

9. Slökkvitækjabirgða ........0.0..0.0.00...... — 756.23 

Tekjuafgangur: 

1. Flutt frá fyrra ári ......0.000. 000... kr. 3087.33 

9. Vextir ......... 00 —- 219025.88 

3. Hagnaður á verðbréfum .....00.00000.0.0.. — 4823.50 

4. — — 1. flokki ......00000 00... — 102153.09 

5 — — 3. flokki .....0000 00. — 12125.54 

6 — — húsatryggingum i Reykjavik .. — 13455.82 
  

kr. 414671.16 

7. = Tap á 2. flokki .....000000 0000... — 21548.18 

kr. 393122.98 

  

sem færist þannig: 

1. Lagt í varasjóð .......0.00.0. 0... kr. 390000.00 

9. Flutt til næsta árs ....0.000000. 0... = 3122.98 
  

1489.23 

393122.98 
  

  

  

Kr. 1073018.77 

  

  

Tekjur: 

I. Flutt frá fyrra ári ......0000000 nn nn nn kr. 3087.33 

II. Iðgjöld af fasteignum ......00000.0..... 00... kr. 848409.68 

Þar af greitt endurtryggjanda ......0.00000.. 0; — 246187.22 —  60929946 

III. Iðgjöld af lausafé .....0.0000 0000... kr. 92110.27 

Þar af greitt endurtryggjanda .......0...00..- — 371782 | 56392.45 

IV. Hagnaður á húsatryggingum i Reykjavík .....000000.. —  13455.82 

V. Vextir .........0000 nr 
— 279025.88 

VI. Þóknun (provision) og ágóðahluti frá endurtryggingarfél. — 114011.33 

VII. Hagnaður á innleystum verðbréfum ......00 000 — 4823.50 

Kr. 1073018.77 

Efnahagsreikningur 

Brunabótafélags Íslands 14. október 1943. 

Eignir 

I. Sjóður ......000000n enn ner rer kreere ekte kr. 14434.25 

II. Innstæða í bönkum .......000000 00 rns enn — 647486.06 

III. Verðbréf: 
1. Veðdeildarbréf, kaupverð .....0.000000... kr. 521885.75 

9. Jarðræktarbréf, kaupverð .....00.0000... — 82100.00 

3. Skuldabréf Reykjavíkur, kaupverð ...... — 69540.00 

4. Rikisskuldabréf, kaupverð ......00..... —- 1039420.00 

5. Kreppulánabréf, kaupverð ......0.0000... — 86056.40 

6. Nýbýlasjóðsbréf, kaupverð 20.00.0000... — 385120.00 

7. Skuldabr. Ísafj.kaupst. og Eyrarhr., kaupv. — 3775.00 

8. Skuldabréf Akraneskaupstaðar, kaupverð — 96500.00 

Flyt kr. 2284496.75 kr. 661520.31
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Flutt kr. 2284496.75 kr. 661520.31 200 9. Skuldabr. Byggingarsj. verkam., kaupverð —-  424550.00 
10. Skuldabréf í Garðastr. 2, kaupverð ...... — 235000.00 
11. Skuldabréf Hólshrepps, kaupverð ....... — 36000.00 
12. Skuldabréf Skagastrandar, kaupverð .... —  105600.00 
13. Hitaveitubréf kjavíkur, | 7 „ee. — 250000.00 'taveitubréf Reykjavíkur, kaupverð 2500 — 3335547.15 

  

IV. Fasteignalán „........000.000 —- 1281759.27 V. Ábyrgðarlán „......0... TT —- 591864.19 VI. Slökkvitækjalán ........0... —  155816.33 VIL Vixill suse] — 3700.00 VEIT. Skuldir umboda 2... — 3183.77 IX. Áhöld og húsgögn .........0..0. 0 — 13000.00 
X. Slökkvitækjabirgðir ...............0...0.. — 34000.00 KI. Bifreiðin G 6 .............0..... — 7000.00 XII. Áfallnir en Ógreiddir vextir .........0.. venne —  132863.94 

  

Kr. 6220154.96 

  

I. Inneignir umboða 2... see, kr. 3035.62 
Il. Ógreiddar brunabætur UT —- 116570.00 

HI. Inneign Storebrand, Oslo ss —  246480.85 
IV. Ógreidd slökkvitæki .........0..... — 2972.70 
V. Inneignir sveitarfélaga — til slökkvitækjakaupa — ........ — 4365.85 

VI. Ógreidd verðlagsuppbót á umboðslaun 2... —  65062.00 VII. Húsatryggingar í Reykjavík 00.00.0000 —-  57944,44 VITI. Innborgun frá stríðstryggingarfélagi „...................... —  180600.52 
IX. Varasjóður: i 

1. Flutt frá fyrra ári 2... kr. 5150000.00 
2. Lagt við á þessu ári ................ 390000.00 — 5540000.00 

X. Flutt til næsta árs „................. FIRIR IR — 8122.98 
  

Kr. 6220154.96 
Reykjavík, 17. desember 1943. 

BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS 

H. Stefánsson. 

Sigurj. Jóhannsson. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld 1. flokks (fasteignavátryggingar í kaupstöðum og kauptúnum) 

frá 15. október 1942 til 14. október 1943. 

Gjöld 
I. Brunatjon ........ kr. 142436.96 

II. Reksturskostnadur 2... -— 163271.77 
III. Brunavarnarkostnaður 2... — 86209.88 
IV. Umbodslaun suse —  83051.20 
V. Afskrifað af áhöldum, húsgögnum og slökkvitækjum ........ — 1489.23 

VI. Tekjuafgangur ............0...0.000 0 — 102153.09 
  

Kr. 528612.13
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200 Tekjur 

I. Iðgjöld ........0.0.0
.00 000 n nr rr rr kr. 435130.33 

II. Þóknun og ágóðahluti frá endurtryggingarfélagi .............. — 93481.80 

Kr. 528612.13 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 2. flokks (fasteignavátryggingar Í sveitum) 

frá 15. október 1942 til 14. október 1943. 

Gjöld 

I. Brunatjón ......0.000
0e en rns kr. 105682.38 

II. Rekstrarkostnaður .........00
.0 en. nn — 54741.32 

III. Umboðslaun ........000000 senn — 36338.17 

Kr. 196761.87 

Tekjur 

I. Iögjöld 20.00.0000... 000 
kr. 167092.13 

IL. Þóknun (að frádregnum ágóðahluta frá endurtryggingarfélagi) — 8121.56 

II. Rekstrartap ......0..200 enst 
—  21548.18 

Kr. 196761.87 

Reikningur 

yfir tekjur og gjöld 3. flokks (lausafjártryggingar Í kaupstöðum, kauptúnum 

og sveitum). 

Gjöld: 

I. Brunatjón: 

1. Í kaupstöðum og kauptúnum „...c000.0.....00. kr. 5651.79 

2. I itum 2... — 3233. 
sveitum 

3233.81 kr. 8885,60 

II. Rekstrarkostnaður .......000
0.. 00 ene — 23850.77 

III. Brunavarnarkostnaður ......0.00
.00 0000 eens sn —  3524.26 

IV. Umboðslaun ...........
.0. 0 ss — 20414.25 

V. Tekjuafgangur .......00.0
000 enn rr — 12125.54 

Kr. 68800.42 

Tekjur: 

I. Tögjöld: 

1. Úr kaupstöðum og kauptúnum ..c.c00000...0.. kr. 35984.87 

9. Úr sveitum .......0.00 sn — 20407.58 

r Svettum TT" kr. 5639245 
II. Þóknun og ágóðahluti frå endurtryggingarfélagi ........00..... <— 12407.97 

  

Kr. 68800.42
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Reikningur 
yfir tekjur og gjöld 4. flokks (húsatryggingar í Reykjavík) 

frá 1. apríl 1942 til 31. marz 1943. 

I. Brunatjón: Gjöld: 
Greidd Sjóvátryggingarfélagi Íslands ............, kr. 85089.00 Þar af greitt endurtryggjanda „..........0..00..., —- 67701.00 

  II. Reksturskostnaður: 
1. Greitt Sjóvátrvggingarfélagi Íslands: 

a. 6% af iðgjöldum ..........., kr. 11747.45 
b. 50% starfrækslukostnaður .……. ——— 21560.93 

2. Kostnadur B. f. 
  —- 23308.38 

SNOÐIR — 3717.00 
HI. 50% af ágóðahluta Reykjavíkurbæjar greitt Sjóvátryggingarfél. Ísl. IV. Reksturshagnaður 

  

kr. 17388.00 

— 37025.38 
— 3010.31 
— 13455.82 
  

I. lögjöld: fekjur: 
Frá Sjóvátryggingarfélagi Íslands ......... kr. 195791.05 Þar af greitt endurtryggjanda: London Assurance — 153231.44 

  Il. Þóknun (Provision og ágóðahluti frá endurtryggjanda): 1. Þóknun ......... kr. 22984.72 
—  35335.18 
  

Kr. 70879.51 

kr. 42559.61 

— 28319.90 
  

Reykjavík, 22. nóv. 1943. 

YFIRLIT 

um hag Búnaðarbanka Íslands, 30. júní 1944. 

Eignir: 1. Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

Kr. 70879.51 

  

a. Sparisjóðsdeild ..............0.0.. kr. 2780238.11 b. Ræktunarsjóður .........0..0.. — 2262230.39 c. Veðdeild ............... esse. —  814163.18 d. Byggingarsjóður 2... — 2338032.64 e. Viðlagasjóður ..........0..0.... —  610868.37 f. Loðdýralánadeild 2... — 14960.00 8. Småbyladeild 2... ss. —  20248.99 kr. 8840741.68 
2. Verðbréf: 

a. Sparisjóðsdeild 2... kr. 6429750.17 b. Ræktunarsjóður 2... —  309887.48 c. Byggingarsjóður 2... — 16727.11 Tå vaciå . 
— 

d. Viðlagasjóður 2... 213295.21 —. 6969659.97 

Flyt kr. 15810401.65 

1944 

200 

201
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Flutt kr. 15810401.65 

3. Víxlar .....e. seen essesr rss seresr renn — 11824628.83 

4. Lán í hlaupareikningi ......0
....0.. 0... 0... ee tk e rette — 1370873.87 

5. Ýmsir viðskiptamenn: 
a. Sparisjóðsdeild ......000000... 0... kr.  16771.42 

b. Ræktunarsjóður .....000000.. 00... — 161801.81 

c. Byggingarsjóður .....000.0...e enn. 0...) 291.60 178864.83 

6. Óinnheimtar tekjur: 

a. Bæktunarsjóður 2......0..0..0.0.. 0... 0... kr.  11896.10 

b. Veðdeild ...........
0. 0. nn 13502.90 25399.00 

7. Útibú á Akureyri ......00eeeeerðnr
nen renn err —  195673.97 

8. Teiknistofa ......00.seen stree
ts — 56162.91 

9. Innheimtur ........000. een sets 
— 48512.80 

10. Innanstokksmumir ......0.0000ee enn
 —- 52454.00 

11. Fasteignir .......
.00000 00. ene nr nest — 970030.01 

19. Tryggingar fyrir ábyrgðum ....0....
.. 0... 0. 1... 0... —  680110.00 

13. Sameiginlegur kostnaður allra deilda ......0.000. 000 —  409750.99 

14. Sparisjóðsinnstæða varasjóðs Ræktunarsjóðs ...0.00.00....... — 502361.32 

15. Bankainnstæða og peningar Í sjóði oocccccee 0. 0... 0000. — 81906434.76 
  

Kr. 64031658.94 

Skuldir: 

  

  

1. Innstæða í sparisjóði og á skírteinum .....00.00.. kr. 29414812.62 

9. Innstæða í hlaupareikningi ccc.
.. 0... . tt... — 14745695.96 

3. Innstæða á reikningslánum ...c..
0e. eee... . Er —  194620.60 

4. Ýmsir viðskiptamenn: 

a. Sparisjóðsdeild „.....0000..... 0... kr. 131858.85 

b. Ræktunarsjóður ....00000.0n nn... —  29579.25 

c. Byggingarsjóður ....00000.. 00... 0... — 5794.66 

er . 
A nc 

d. Loðdýralándeild .....0.
0... 0... 0... 20000.00 187232.76 

5. Jardræktarbréf í umferð ......0.00
0. 0... nn ner — 1062200.00 

6. Ábyrgðir ......00000sn annnar
s —  680110.00 

7. Nýbýlasjóður ......000eeenner rese
t — 86360.69 

8. Kreppulánasjóður .....c0.00 erg err —  3508458.72 

9. Kreppulánasjóður bæjar- og sveitarfélaga .....0.00.0...... —- 1520984.23 

10. Vextir og aðrar tekjur: 

a. Sparisjóðsdeild ......0000.0... 0... kr. 600548.50 

b. Byggingarsjóður ..c..0.000. 0... 0... — 172932.47 

c. Viðlagasjóður 22.00.0000... 0... -— 30488.02 

d. Loðdýralánadeild .......000.00.0 0... 000. 5. — 9162.10 

e. Smábýladeild .....0.000..0 0... — 100085.00 

. 
—  913216.09 

11. Skuldir á fasteignum ......00
.00 0. ner -— 55770.45 

12. Skuldlaus eign: 

a. Sparisjóðsdeild ......00000. 0... 0... kr. 1920296.51 

b. Ræktunarsjóður 22.00.0000... 0... — 4281310.05 

c. Veðdeild .........00
0. 00. enn — 800000.00 

"d. Byggingarsjóður ......0000.0. 0... 0... — 2606829.25 
  

Flyt kr. 9608435.81 kr. 52364462.12
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Flutt kr. 9608435.81 kr. 52364462.12 201 e. Viðlagasjóður .................0..00.. — 1848440.96 f. Loðdýralánadeild 2... — 10927.91 8. Smábýladeild ..............0..0.0. —  199392.14 
  — 11667196.82 
  

Kr. 64031658.94 
Reykjavík, 30. júní 1944. 

BÚNAÐARBANKI ÍSLANDS 

  

  

  

  

  

REIKNINGUR 202 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðsins Þorvaldarminning árið 1943. 

Tekjur: 
Í. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 564—565): 

a. Í Söfnunarsjóði ..................0. kr. 15252.56 . Í Landsbankanum ..........0...... — 55. 
b. Í Landsbankanum 955.12 kr. 16207.68 

2. Vextir: 
a. Af Söfnunarsjóðsinnstæðu 2... kr... 787.63 b. — bankainnstæðu 2... ss — 8.54 706.17 

Styrkur veittur... kr... 560.00 2. Sjóður til næsta árs: 
a. Í Söfnunarsjóði ..................... kr. 15515.11 h. Í Landsb Mr — 28. 

Í Landsbankanum 928.74 kr. 16443.85 

Kr. 17003.85 
Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfus Einarsson. 

REIKNINGUR 203 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs hins Tíunda og Alexandrine drottningar til styrktar fátækum sjómannaekkjum í Reykjavík árið 1943. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1943 B., bls. 557): 

  

a. Ríkisskuldabréf „.............. kr. 7000.00 
b. Bankavaxtabréf ......0..00 sees —- 8100.00 
c. Bankainnstæða ..............00.0..000 —- 2045.57 

2. Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ............... kr. 385.00 b. — bankavaxtabréfum ............0... — 355.00 c. — bankainnstæðu 2... ss — 53.63 

  

kr. 16145.57 

— 793.63 
  

Kr. 16939.20
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Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

Ríkisskuldabréf .......00000 00. enn kr. 7000.00 

Bankavaxtabréf .......00000000 enn renn — 7100.00 

Bankainnstæða .......000000 0. nn ner —- 2839.20 
kr. 16999.20 

Kr. 16939.20 

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfus Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Þórarins Tulinius árið 1943. 

Tekjur: 

. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð 1943 B., bls. 559): 

  

  

  

a. Ríkisskuldabréf .......000
000 0. err nn kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf .......0000.0 nennt — 5000.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar ......00.00... — 4000.00 

d. Elliheimilisbréf ......00.0000
 000. enn — 1500.00 

e. Í Búnaðarbankanum ....cc.000. ne. v err 891.73 kr. 16391.73 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum .....00000. een kr. 225.00 

bh. — bankavaxtabréfum ......000.0. 00. — 240.75 

c. — skuldabréfum Reykjavikurkaupstadar ........ — 180.00 

d. — Elliheimilisbréfum .....0.0000. 0. — 97.50 

e. bankainnstæðu ......000000. 000. en 79.78 823.03 

Kr. 17214.76 

Gjöld 

Veittur styrkur ......00.00 00 ne ens seen kr... 715.00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ......0.000
00 00 ner kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf .....0.00.0
00 00 en een — 4800.00 

c. Skuldabréf Reykjavíkurkaupstaðar .....0..00.... — 1000.00 

d. Elliheimilisbréf ......0..0.00 000. — 1500.00 

c. Í Búnaðarbankanum ........0.. 000 nn — 4199.76 
— 16499.76 

Kr. 17214.76 

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson,
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs hjónanna Jóh. Jóhannessonar og 

Sigurbjargar Guðnadóttur árið 1943. 

Tekjur: 

  

  

Sjóður frá f. á. (Stjtíð. 1943 B., bls. 566—567): 
a. Fasteignaveðslán ............00..... kr. 108900.00 
b. Ríkisskuldabréf 2... —- 55000.00 
c. Bankavaxtabréf 2... — 78000.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur ........ — 5000.00 
e. Skuldabréf Vestmannaeyja .........0......... — 4000.00 
f. Kreppulánasjóðsbréf ..........0.0.. — 1800.00 
8. Innstæða í Söfnunarsjóði „.................. — 104165.20 
h. Innstæða í bönkum ............000. — 17126.76 

Vextir: 
a. Af fasteignaveðslánum 2... kr.  5445.00 
b. — ríkisskuldabréfum .............. —  2637.50 
c. — bankavaxtabréfam 2... — 3871.25 
d. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Reykjavíkur .. — 210.00 
e. — skuldabréfum Hafnarsjóðs Vestmannaeyja — 240.00 
f. — Kreppulánasjóðsbréfum ............... — 81.00 
8. — Söfnunarsjóðsinnstæðu 2... —  5395.76 
h. — bankainnstæðu 2... ss — 291.69 

Innborgad frå Eggert Claessen 2... 

kr. 373991.96 

— 18172.20 
— 25000.00 
  

Sjodur til næsta års: 

a. Fasteignaveðslán „...........0....0.00.00 kr. 146300.00 
hb. Ríkisskuldabréf (......0. seen — 50000.00 
c. Bankavaxtabréf (............. — 717500.00 
d. Skuldabréf Hafnarsjóðs Reykjavíkur .........,.. 2000.00 
e. Skuldabréf Vestmannaeyja .........0..00.00. —  3000.00 
f. Kreppulánasjóðsbréf „.........0..... — 1700.00 
8. Innstæða í Söfnunarsjóði .............0..0.0..... — 134560.96 
h. Innstæða í bönkum ............0.. 0. - 2103.20 

  

Kr. 417164.16 

kr. 417164.16 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

Kr. 417164.16 

43 

1944 

205



1944 

206 

207 

må
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Frederiks konungs Áttunda árið 1943. 

Tekjur: 

  

  

kr. 22080.89 

— 1006.61 
  

  

Kr. 23087.50 

kr... 300.00 

— 22787.50 

  

  

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 557—558): 

a. Ríkisskuldabréf ......00..00000 nr kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf ........000000 00 enn. — 9500.00 

c. Veðskuldabréf .........000000 0 vesen — 4000.00 

d. Bankainnstæða .......00..00 000 n ern nn — 3580.89 

Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .......000.0 0... nn kr. 200.00 

bh. — bankavaxtabréfum .......0000 000... — 442.50 

c. — ríkisskuldabréfum .......000. 0... ern — 275.00 

d. — bankainnstæðu .....0.000.00 00... — 89.11 

Gjöld: 

Styrkur til skógræktar templara að Jaðri ........... AIR 

Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ........0000. 000. kr. 5000.00 

b. Bankavaxtabréf .......00000000 0 enn — 9500.00 

c. Veðskuldbréf .......0.0000 0... nn -— 3750.00 

d. Bankainnstæða .......000000 00. nun — 4537.50 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs V. Giga's árið 1943. 

Tekjur: 

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tið. 1943 B., bls. 559—560) : 

a. Ríkisskuldabréf ......02.000 00 ene kr. 10000.00 

b. Bankavaxtabréf .......0.000 000 — 2000.00 

c. Banakinnstæða „..c..cc0ensenr nn — 18362.03 

Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .....0000. 000. kr. 100.00 

bh. — ríkisskuldabréfum .....000 000. — 500.00 

c. — bankainnstæðu ......00000%. enn — 43.62 
  

Kr. 23087.50 

kr. 13362.03 

— 643.62 
  

Kr. 14005.65



Gjöld 
a. Ríkisskuldabréf ................. kr. 10000.00 
b. Bankavaxtabréf .........0...0. — 2000.00 
c. Bankainnstæða ...............00..... — - 2005.65 

  kr. 14005.65 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Kr. 14005.65 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs W. Fischers árið 1943. 

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 560—561): 

  

  

kr. 54785.01 

— 2753.69 
  

a. Innritunarskírteini ........................... kr. 20000.00 
b. Ríkisskuldabréf ............ — 15000.00 
c. Bankavaxtabréf („......0... —  6100.00 
d. Veðskuldabréf ..........0.0.. -——  8200.00 
e. Lán Seyðisfjarðarkaupstaðar „................. —  3500.00 
f. Bankainnstæða .............0..0..0 0 — 1985.01 

2. Vextir: 

a. Af innritunarskírteini .............0...0... kr. 880.46 
Þ. — ríkisskuldabréfum ...........0... — 775.00 
c. — bankavaxtabréfum 2... — 220.00 
d. — veðskuldabréfum ..........0 ss. — 429.00 
e. — láni Seyðisfjarðarkaupstaðar ............... — 320.80 
f. — bankainnstæðu 2... — 128.43 

Gjöld 
I. Styrkur Veittur ............00 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini 2... kr. 20000.00 Þ. Ríkisskuldabréf .........0...0 — 15000.00 
c. Bankavaxtabréf .........0..0..0 — 3100.00 
d. Veðskuldabréf ...........0... ss —  7200.00 
e. Bankainnstæða „....................00 eeeeeen — 10008.70 

  

Kr. 57538.70 

kr. 2230.00 

— 55908.70 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

Kr. 57538.70 

1944 
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209 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Christians konungs Níunda árið 1943. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B. bls. 558): 

a. Innritunarskírteini .......000000 00... kr. 8600.00 

bh. Veðskuldabréf .......00000. 000 — 500.00 

c. Bankavaxtabréf ......0000000
 0000 renn —- 6100.00 

d. Innstæða í Söfnunarsjóði ....00.0.000... 0... — 1111.63 

e. Bankainnstæða ......0000.000 0 renn — 1014.00 
kr. 17325.63 

  

  

2. Vextir: 

  

  

a. Af innritunarskírteini .....0.00000. 0. 0... kr. 378.60 

b. — veðskuldabréfum ......00.0000 0... — 25.00 

c. — bankavaxtabréfum ......000000. 0... — 279.50 

d. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .........000.0.0.0.... — 58.85 

e. bankainnstæðu .......000000 000 nn 29.74 771.69 

Kr. 18097.32 

Gjöld 

1. Heiðursgjafir ........000.00
0. 0. ens rns kr... 350.00 

2, Sjóður til næsta árs: 

a. Innritunarskírteini .........00000 0. een... kr. 8600.00 

b. Bankavaxtabréf ......0000.000n einn — 6100.00 

c. Innstæða í Söfnunarsjóði .....0.00000.0 00... — 1170.48 

d. Bankainnstæða .....0.0000000r0 nn — 1876.84 
— 17747.32 

Kr. 18097.32 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

  

  

Vigfús Einarsson. 

210 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Gjafasjóðs W. Fiskes til Grímsevinga árið 1943. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 560): 

a. Bankavaxtabréf ......002000 0000. kr. 15600.00 

bh. Veðskuldabréf ......0000000 000. enn — 83950.00 

ce. Bankainnstæða .....0.00000 000 - 1762.26 
kr. 51912.26   

2. Vextir: 

a. Af bankavaxtabréfum .....000000 0... kr. 777.00 

b. — veðskuldabréfum .......000.00 0. nn —- 1697.50 

ce. — bankainnstæðu ......0000.00 00... — 152.58 
—  2627.08 

Kr. 53930.34 

  

 



345 1944 

Gjöld: 210 Styrkur til Grimseyinga 0... kr. 2400.00 Sjóður til næsta árs: 
a. Bankavaxtabréf „.......0.0... kr. 15600.00 b. Veðskuldabréf .......... —- 26230.70 c. Bankainnstæða 2... ss — 9708.64 

— 51539.34 

Kr. 53939.34 

  

  

I atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 211 
yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs Gísla Jóns Nikulássonar árið 1943. 

Tekjur: 
Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 563): 

  

  

  

a. Ríkisskuldabréf 2... ss kr. 10000.00 b. Veðskuldabréf ........ ss —- 1500.00 c. Bankavaxtabréf ..........0. —- 4500.00 d. Bankainnstæða ..........0... 2659.75 kr. 18659.75 

. Vextir: 
a. Af ríkisskuldabréfum ........... kr... 500.00 b. — vedskuldabréfi 2. — 75.00 t. — bankavaxtabréfum ......... = 225.00 d. bankainnstæðu „.........0, 68.75 = 868.75 

Kr. 19528.50 
Gjöld: 

Sjóður til næsta árs: 
a. Ríkisskuldabréf ........... kr. 10000.00 - Veðskuldabréf .......... —- 1000.00 >. Bankavaxtabréf „0... —— 4500.00 - Bankainnstæða .....0.... —  4028.50 

kr. 19528.50 

Kr. 19528.50 

  

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson.



1944 
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212 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar árið 1943. 

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 561—562): 

a. Ríkisskuldabréf .......0000000. 0. renn kr. 12000.00 

b. Bankavaxtabréf .......00000000 net nn — 11800.00 

c. Veðskuldabréf .......000.0
. 000. er — 2500.00 

d. Bankainnstæða .......000000 00. nn nn — 2998.38 kr. 29298.38 

2. Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ......0000. enn kr. 610.00 

b. — bankavaxtabréfum ......0.00000.. 0. 0. — 565.00 

ce. — veðskuldabréfi ......0.0000000 0... nn. — 125.00 

d. — bankainnstæðu ......0..00000. 0... 0... — 102.39 = 1402.39 

Kr. 30700.77 

Gjöld 

Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf ......000
0000 0. ner kr. 12000.00 

b. Bankavaxtabréf .....000000000 nennt 
— 10800.00 

c. Veðskuldabréf ......00000
0. nn enn — 2500.00 

d. Bankainnstæða ........00000 esne enn n ner — 5400.77 kr. 30700.77 

. 
Kr. 30700.77 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

213 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Styrktarsjóðs verðugra og þurfandi þjóðjarðalandseta í hinu 

fyrrverandi Suðuramti árið 1943. 

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943, B., bls. 562—563): 

a. Vedskuldabréf ........0000e een en enn nn rn kr. 4000.00 

b. Bankavaxtabréf .......000000 0... renn. — 10500.00 

c. Bankainnstæða ........... FEREELERE FEE ERE — 3008.20 kr. 17508.20 

2. Vextir: 

a. Af veðskuldabréfum .....0.0.0000 0... kr. 200.00 

b. — bankavaxtabréfum #.....00000..0 0... —- 432.50 

c. — Þbankainnstæðu ......0.00000. 0000 0 enn. — 132.17 ER 764.67 
  

  

Kr. 18272.87



Gjöld 
1 Styrkir veittur 2... 
2. Sjóður til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf „.......... 
kr. 3750.00 b. Bankavaxtabréf ........... 
—- 7500.00 ce. Í Landsbankanum GG UN — 7002.87 

yfir tekjur og gjöld Framfarasjóðs Jóns prófasts Melsteds 

  — 18252.87 
  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 
Vigfus Einarsson. 

REIKNINGUR 

Bjarnadóttur Melsteds árið 1943. 

Kr. 18272.87 

og frú Steinunnar 

  

Tekjur: 
1. Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 567) .........0.. kr. 4311.70 2. Óafhentir lrjáræktarsjóðir „..........0 TT — 587.16 3. Vextir årid 1943 af aðalsjóðnum 2... — 215.58 4. Vextir årid 1943 af sparisjóðsinnstæðum trjáræktarsjóða ........ — 15.69 

Kr. 5080.13 
Í sjóði til næsta árs: Gjöld 

I. Í Söfnunarsjóði ss ss kr. 4527.28 2. Í Landsbankanum: 
a. Trjáræktarsjóður Úlfljótsvatnskirkjugarðs SIÐI —  145.40 b. — Þingvallakirkjugarðs 2... ss — 142,86 c. — Hlíðar í Grafningi ...........00.... — 135.13 d. — Keldnakots i Stokkseyrarhreppi 2... — 129,46 

yfir tekjur og gjöld Gullbrúðkaupssjóðs 

a. 

b. 

  

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25, marz 1944. 
Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

frú Þórunnar Hannesdóttur árið 1943. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári (Stj.tíð. 1943 B., bls. 564): 

Ríkisskuldabréf „......... kr. 5000.00 Bankavaxtabréf .......00.. — 10300.00 Veðskuldabréf ........... — 1600.00 
c. 
d. Bankainnstæða ...........0.0.000.. see — 2217.20 

  

Kr. 5080.13 

Bjarna amtmanns Þorsteinssonar og 

kr. 19117.20 
  

Flyt kr. 19117.20 

214 

215
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b. 
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Flutt kr. 19117.20 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum ....0.00000 0... kr... 275.00 

b. — bankavaxtabréfum .....cc00en ce. err — 485.00 

ce. — veðskuldabréfum .....00000. enn — 80.00 

d. — Þbankainnstæðu .......000000 0... er... — 59.0 
nkainns u 

69.01 ER 909.01 

Kr. 20026.21 

Sjóður til næsta års: Gjöld: 

Ríkisskuldabréf .....00000000 00. 
kr. 5000.00 

Bankavaxtabréf ......
0000000 0 enn — 10300.00 

Veðskuldabréf .........00000. enn 
— 1500.00 

Bankainnstæða .....000000 0000 ns nn — 3226.21 
ankainnstæða 

| 3226.2 kr. 20096.21 

Kr. 20026.21 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson. 

REIKNINGUR 

Tekjur: 

  

Sjóður í ársbyrjun (Stj.tíð. 1943 B., bls. 565—-566): 

a. Ríkisskuldabréf .....00
.000. 00. nn kr. 27000.00 

b. Veðskuldabréf ......000000e 0. — 23745.00 

c. Bankavaxtabréf .......
0000.. 0. nennt —— 16400.00 

d. Bankainnstæða .....00.0000 0... nn — 4795.95 

Vextir: 

a. Af ríkisskuldabréfum „0.
.. kr. 1285.00 

b. — veðskuldabréfum ....000 err —. 1192.25 

c. — bankavaxtabréfum 22.00.0000... — 813.00 

d. — bankainnstæðu .....00000. 000... — 42.74 

kr 

af jarðeldum, árið 1943. 

. 71940.95 

3332.99 
  

  

  

Kr. 75273.94 

Gjöld: 

Styrkur til Búnaðarsambands Austurlands „20.00.0000... ... 0000. kr. 1200.00 

Styrkur til Hallormsstaðarskóla ......000. 0... 
—- 1000.00 

Sjóður til næsta árs: 

a. Ríkisskuldabréf .....0000. 0... kr. 27000.00 

b. Veðskuldabréf .......0000.0 enn 
— 22050.00 

c. Bankavaxtabréf .....0.0000.00 0... nn — 16400.00 
. a 

— 9 

d. Bankainnstæða ......0000. 0... 0... 762384 73073.94 

Kr. 75273.94 

Í atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu, 25. marz 1944. 

Vigfús Einarsson.
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REIKNINGAR LANDSBANKA ÍSLANDS 

árið 1943. 

I. Seðlabankinn. 

Efnahagur seðlabankans 31. desember 1943. 

  

  

  

Eignir 
1. Gullmynt Guss. 

kr. 5736568.66 2. Gjaldeyrisvarasjóður 2... TTT — 12000000.00 3. Inneign hjá erlendum bönkum GG UN — 132456487 87 4. Víxlar og ávísanir til greiðslu erlendis ......,............., — 887608.03 5. Lán í hlaupareikningi ................. —  12004722.78 6. Reikningslán .............0... TT — 7642069.84 7. Bankabyggingar með húsbúnaði ...............00.000 — 300000.00 8. Erlend verðbréf .............. TTT — 286377228.55 9. Innlend verðbréf „...........0...0 gere TTT — 1527981.98 10. Tékkar á innlenda banka ..........)....0...000.0 UT — 1110760.49 11. Ýmsir skuldunautar 2... UUUUTTUT — 82078.29 12. Erlend mynt (seðlar og málmpeningar) 2... — 137644.60 13. Ógreiddir vextir ss TTT — 694248.93 14. Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .................... —  19119829.93 15. Peningar í sjóði ....................... 
— 166297.06 

Kr. 480243527 01 
Skuldir 

1. Seðlar i umferð ...........0.0... 
kr. 144740000.00 2. Stofnfé ss 
—  4800000.00 3. Varasjóður 2... TTT — 4800000.00 á. Afskriftareikningur ss TUT — 1100000.00 5. Gengisreikningur 2... sees TTT — 3618127.04 6. Innstæðufé í hlaupareikningi ............0.0.... — 114820085.35 7. Innstæðufé í reikningslánum ..................0. — 1968621.12 8. Inneign sparisjóðsdeildarinnar .................000 — 123010400.15 9. Innlendir bankar og sparisjóðir „.................0. —  48038842.50 10. Innheimt fé ekki útborgað .......0. veere. — 193453.61 11. Skuld við erlenda banka 2... — 6119313.25 12. Tilkynntir tékkar 2... TTT - 517742.66 13. Ýmsir skuldheimtumenn „........0.0. — 328470.60 14. Fyrir fram greiddir vextir GL UT — 6437.40 15. Ábyrgðir Vegna viðskiptamanna 2... —  19119829.93 16. Inneign erl. viðskiptamanna í erl. gjaldeyri ................ — 6944100.24 17. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1942 „......0..000... kr. 302867.37 
b. Samkvæmt rekstursreikningi 1943 ....... — 1876629.82 

kr. 2179497.19 

Flyt kr. 2179497.19 kr. 480125423.85 

44 

1944 

217



1944 

217 
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Flutt kr. 2179497.19 kr. 480125423.85 

Frá dregst: 

a. Húseignir bankans lækk- 

aðar Í verði ......0..000.. kr. 200000.00 

b. Fært á afskriftareikning.. —  81394.03 

c. Vextir af stofnfé ........ —  180000.00 

d. Lagt í varasjóð ......... — 1600000.00 
— 2061394.03 

  

  
118103.16 

Kr. 480243527.01 
  

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. febrúar 1944. 

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. Jón G. Maríasson, 

settur. 

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

bankans, og er hann í samræmi við þær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

verðbréf og aðrar bókfærðar eignir eru fyrir hendi. 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 7. marz 1944. 

Gísli Sveinsson, 
1. varaforseti. 

Rekstursreikningur seðlabankans árið 1943. 

  

  

  

Gjöld 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ......c00.0.0. 0... . 0... 0... kr. 150364.38 

9. Útborgaðir vextir .....0...eeeree neee rn ns nn — 1504026.71 

3. Kostnaður við rekstur bankans ....0000..0 0... ne... 1... — 1505962.89 

4. Kostnaður við seðlagerð „02.02.0000... er er rn nn — 417821.45 

5. Reksturshagnaður ......00000 0. ene enn — 1876629.82 

Kr. 5454805.25 

Tekjur 

1. Innborgaðir vextir og forvextir 2..0....... kr. 3461208.27 

Þar af tilheyrandi næsta ári ....000000..000 00 — 6437.40 

kr. 3454770.87 

-eiddir vextir sssssseeeeeererrerrerrrreenee — 694248.93 
Ogreiddir vextir . 694248.9 kr. 4149019.80 

9. Ýmsar tekjur ........0000. 0. ner rennt — 1305785.45 
  

Kr. 5454805.25
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II. Sparisjóðsdeildin. 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

. Fasteignaveðslán 
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Reikningslán .............0... -- 
Viðskiptalán Ga
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Fasteignir: 
a. Bankabyggingar með húsbúnaði 
b. Aðrar fasteignir 

  

Inneign hjá erlendum bönkum 
Inneign hjá seðlabankanum 

Ógreiddir vextir 
Peningar í sjóði 

Skuldir: 
Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) 
Brezkt lán tekið 1924 
Varasjóður 

Afskriftareikningur 
Innstæðufé 

Innstæðufé í viðskiptalánum 
Innstæðufé í sparisjóði 
Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum 

Tilkynntir tékkar ......0.0.0. 

31. desember 1943. 

  

  

. 2978666.35 
3235960.86 

57500.00 

296861.00 
11762.00 

903885.34 
9 

2067926.86 | 10452569.41 
BR — 58217782.97 
sr á 977.17 
BER —  383008.23 
BE 5665813.50 
A — 29558182.56 
sr —  1958499.98 

48840.78 

67850,00 116690.78 
BR — 695686.69 
sr — 123010400.15 
sr —  830888.41 
HR — 38117.51 
rr — 34358.00 
sr —  297668.15 
HR —  505009.31 

Kr. 224765695.12 

BR kr.  1055480.31 
—  269900.00 

rr —  4800000.00 
sr —  1200000,00 
Í —  9604396.77 
NN —  413960.90 
BENE — — 396107.56 
HI — 191747826.13 
rr —  3957647.90 
rr —  9931988.22 
NN —  103909.53 
BEEN —  125272.99 
sr — 1466.55 
BE — — 130174.44 
BE —  815794.68 

Flyt kr. 224546225,21 

1944 

217
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16. Tekjuafgangur óráðstafaður: 

bankans, og er hann í samræmi við þ 

verðbréf og aðrar bókfærðar eign 

Gjöld 

1. Útborgaðir vextir .......00..e0. ern 

9. Kostnaður við rekstur .......2.00.00. 0. 0... 

3. Reksturshagnaður ......000.00. 000. enn. 

Tekjur: 

1. Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári 22.20.0000... 

Innborgaðir vextir og forvextir 

Á årinu 2... kr. 5925810.06 

Þar af tilheyrandi næsta ári .. — 815794.68 

a. Frá árinu 1942 seere. 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1943 

Frá dregst: 
a. Tap á lánum 

útibúunum á 

Flutt kr. 224546225.21 

663044.85 
— 2568302.48 
  

kr. 3281347.33 

og víxlum i 
Akureyri og 

Eskifirði ................ kr. 416833.31 

b. Fært á afskriftareikning.. — 195114.11 

c. Lagt í varasjóð .......... — 2400000.00 
  

— 3011947.42 
  

Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. 

219399.91 
  

Kr. 224765625.12 

LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. febrúar 1944. 

Jón G. Maríasson, 

settur. 

  

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur 

Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

ær. Einnig höfum við á árinu sannreynt, að 

ir bankans og útibúa hans eru fyrir hendi. 

Með skirskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- 

bankanefndin fyrir reikninginn. 

Reykjavík, 7. marz 1944. 

Gísli Sveinsson, 
1. varaforseti. 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar ásamt útibúum bankans árið 1943. 

Ógreiddir vextir 

  

r. 3067696.42 
1064740.05 
2568302.48 
  

kr. 491909.52 

— 5110015.38 
—  297668.15 
  kr. 

r. 6700738.95 

5899593.05 
  

Flyt kr. 5899593.05
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1944 

Flutt kr. 5899593.05 217 Hagnaður af fasteignarekstri og sölu fasteigna .............. —  6149258 Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ........... — 19066.15 Ýmsar tekjur sed TE —  730587.17 
  

Kr. 6700738.95 

Efnahagur sparisjóðsdeildarinnar Í Reykjavík 31. desember 1943. 

Eignir: 
Skuldabréf fyrir lánum: 

  

  

  

a. Fasteignaveðslán 2... kr. 1338569.35 b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... — 1935356.86 c. Handveðslán .........0...0.0... — 57500.00 d. Lán gegn ábyrgð ríkissjóðs, sveitar- og 
bæjarfélaga sees — 184861.00 e. Búnaðarlánadeildarlán 2... —- 11762.00 iðskintalá 

— 9098 3 f. Viðskiptalán ...............0. 2967926.86 kr. 6495976.07 
Víxlar innlendir og ávísanir .................0.... — 43177774.84 Bankavaxtaþréf „.........0.00 seere TTT — 4044008.00 Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  19037686.50 Erlend verðbréf „............... TTT — 1958499.28 Fasteignir .........0. Te — 7850.00 Innlendir bankar „........).0...00 TT — 789721.68 Ýmsir skuldunautar GG Ur — 2498.57 Ógreiddir vextir... — 263525.85 Inneign hjá seðlabankanum 2. UN — 123010400.15 Peningar i sjóði ...............0... — 320647 44 

Kr. 199108588.38 

Skuldir: 
Skuld við ríkissjóð (brezka lánið frá 1921) ...........0., kr. 1055480,31 Brezkt lán tekið 1924 ses — 262200.00 Varasjóður .................0 — 4800000.00 Afskriftareikningur ............0.... 0 — 1200000.00 Innstæðufé í hlaupareikningi „............0 — 1986921.59 Innstæðufé í viðskiptalánum ...............0.. UN — 396107.56 Innstæðufé í sparisjóði ss TT — 162041523.47 Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .............0... —  2737605.08 Inneign veðdeildarinnar 2... TUT — 9931988.22 Útibúið á Ísafirði GG NU Ure — 4793446.97 Útibúið á Åkureyri sussie —  1970390.61 Útibúið á Eskifirði GG 0. —  1458382.18 Útibúið á Selfossi GG rer — 5716753.25 Veðskuldir á fasteignum ...............0.00.. UT — 1466.55 Ýmsir skuldheimtumenn o. FL — 92344,57 Fyrir fram greiddir vextir „.....,......... — 577015.52 

Flyt kr. 199021625.88



1944 

217 
17. 

CE
N 

S
S
L
 

z
e
e
r
 

354 

Flutt kr. 199021625.88 

Tekjuafgangur óráðstafaður: 

a. Frá árinu 1942 ......0000000 00. en kr. 145301.51 

b. Samkvæmt rekstursreikningi 1943 ....... — 2536775.10 

kr. 2682076.61 
  

Frá dregst: 

a. Fært á afskriftareikning .. kr. 195114.11 

b. Lagt í varasjóð .........-. — 2400000.00 2595114.11 
  

  

86962.50 
  

Kr. 199108588.38 

Rekstursreikningur sparisjóðsdeildarinnar í Reykjavík árið 

Gjöld: 

1943. 

  

  

  

  

Útborgaðir vextir .......0.0.0000nn sunnar kr. 2501033.11 

Kostnaður við rekstur sparisjóðsdeildarinnar og Austurbæjar- 

ÚtibÚS 2.....000 ess 
—  528955.68 

Reksturshagnaður ........0000.0. en ern — 2536775.10 

Kr. 5566763.89 

Tekjur 

Vaxtayfirfærsla frá fyrra ári ......0.0.000000 0. kr. 342573.64 

Innborgaðir vextir og forvextir 

Á ÁFINU 20... kr. 4554117.91 

Þ i /randi a ári .. — 5770155 ar af tilheyrandi næsta ári 57701532 3977102.39 

Ogreiddir vextir 20.20.2000... 00... nr —  263525.85 kr. 4583901.88 

Hagnaður á fasteignarekstri og sölu fasteigna .....00..0.0.... — $1492.58 

Ágóði af rekstri útibúsins á Ísafirði .....0.0.000. 0... —… 42613.51 

Á góði af rekstri útibúsins á Akureyri .....00000.. 1... 0... —  364332.90 

Ýmsar tekjur .......00000.0
n res ere nr —  525123.02 

Kr. 5566763.89 

Efnahagur útibúsins á Ísafirði 31. desember 1943. 

Eignir: 

  

  

Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ...... ANNAR kr. 314730.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán .......0000.00.000.. —  55825.00 

c. Reikningslán ......00000 00 enn. nr. — 167401.29 - 
kr.  537956.29 

Vixlar innlendir og ávísanir .............. eee nenna —  4108646.49 

Lán í hlauparéikningi ........000
0. 0000... tn. rr — 8785.19 

Bankavaxtabréf .......000
000 0. ssne ene nr nr rr — 116900.00 

Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ...........- —  335896.80 

Fasteignir ........0000
000 0 ne nn rns renn rn — 31000.00 

Húsbúnaður og áhöld .......000... 00 ner nr nn — 15665.78 

Flyt kr. 5154850.55
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Flutt kr. 5154850.55 8. Inneign hjá erlendum bönkum #0... — 116198.66 9. Inneign hjá Landsbanka Íslands ..................0.. —  4793446.97 10. Ýmsir skuldunautar „..............0.. 0 — 15.30 11. Ógreiddir vextir .........0... 
— 37.50 12. Peningar í sjóði ss — 16312,21 

Kr. 10080861.19 
Skuldir: 

l. Skuld við erlenda banka ............0.000.0.00 kr. 61730.32 2. Innstæðufé í hlaupareikningi ................. veseeseeee. — 1670124,41 3, Innstæðufé í reikningslánum .................... —  315293.37 4. Innstæðufé í sparisjóði ............000.0 —  7695355.75 5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum GL — 269446.74 6. Fyrir fram greiddir vextir ............ ss UT — 68910.60 

Kr. 10080861.19 

Tekjur og gjöld útibúsins á Ísafirði á árinu 1943. 

Tekjur 
I. Flutt frá fyrra Ári 2... kr. 55685.60 2. Innborgaðir vextir ................ — 113666.25 3. Forvextir af víxlum og ÁVÍSUNUM ......0...0 0 — 200518.80 4. Ýmsar tekjur .........00.0... 

— 23675.03 3. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 0 —  1102.95 

Kr. 394649.53 
i Gjöld 

1. Útborgaðir vextir ..........000.0. kr. 144727.39 2. Kostnaður við rekstur „...........0.....00 — 138435.53 3. Ágóði af rekstri færður Landsbankanum til tekna ............ — 42613.51 4. Flutt til næsta árs: 
Fyrir fram greiddir vextir 2... kr. 68910.60 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum .............. — 37.50 — 68873.10 

Kr. 394649.53 

Efnahagur útibúsins á Akureyri 31. desember 1943. 

Eignir: 
Í. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán .......,.,....0..0.0.00..... kr. 551900.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... — 943893.00 
c. Lán gegn ábyrgð sveitar- og bæjarfélaga .... -— 112000.00 
d. Reikningslán .............0.0...... — 736484.05 kr. 2344977.05 

2. Víxlar innlendir og ávísanir 2... —  8523633.29 3. Vixlar og ávísanir til greiðslu erlendis ..........,........... — 977.17 4. Lán í hlaupareikningi ......................... — 356815.28 
  

Flyt kr. 11224702.73 

1944 

217
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217 
Flutt kr. 11224702.73 

5. Bankavaxtabréf ...........00000
 eens eens sn nn — 295526.50 

6. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  1640499.26 

7. Fasteignir ......0..0000.0.
 never nennt nn — 15000.00 

8. Húsbúnaður og áhöld .......000000eerennnerernnn nn — 11175.00 

9. Inneign hjá erlendum bönkum ......0000.0 ene... 0. 0... 0... —  328989.62 

10. Inneign hjá Landsbanka Íslands .....0.02000 00. 0... —  1970390.61 

11. Ýmsir skuldunautar .......000000 0. ee rnr nn nrnr nr — 1293.60 

12. Ógreiddir vextir ......00000.0.0..... 0... AAN — 29728.00 

13. Erlend mynt (sedlar og málmpeningar) ...cc0000 000... — 38117.51 

14. Peningar Í sjóði ......000000eneerrnrnnrnenen rn — 84763.67 
  

Kr. 15640185.56 

  

  

  

1. Skuld við erlenda banka .....0000000. 00 esne nn nse err kr. 22815.50 

9. Innstæðufé í hlaupareikningi ........0....... 0... 0000... —  3975872.91 

3. Innstæðufé í reikningslánum .........0.000 00. eeen nnnn nn. — 97966.55 

4. Innstæðufé í sparisjóði .....00000.000nnnnnnn ner — 10735741.74 

5. Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .........0.0.0.... 000... 0. — 611387.84 

6. Ýmsir skuldheimtumenn .......0000.0
 0. se eeen n nn — 4329.87 

7. Fyrir fram greiddir vextir .......0000.0.. eeen enn. nn... — 135096.73 

8. Tekjuafgangur óráðstafaður ......0.0.0..ee. een nen neee nr — 57474.42 

Kr. 15640185.56 

Tekjur og gjöld útibúsins á Akureyri á árinu 1943. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrra ári .......0000.0 ner ene ne enn kr. 522036.14 

2, Innborgaðir vextir .....0.0.000...e 0 renn nest —  258966.28 

3. Forvextir af vixlum og ávísunum ....c0.000cneerenn renn — 421381.24 

4. Ýmsar tekjur ........00800 00. enter snar —  80368.04 

5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ..........0.00.0.000 00; — 10813.20 

Kr. 1293564.90 

Gjöld 

í. Útborgaðir vextir ......00..000000n eðr nn nr kr. 201372.00 

9. Kostnaður við rekstur .......0000000. een nn nn —  171357.86 

3. Tap á lánum og víxlum .......000000 en ee sr enn —  893658.99 

4. Ágóði af rekstri færður Landsbankanum til tekna ........... —  364332.90 

5. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir .....00.000.000... kr. 135096.73 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum .......- —  29728.00 

kr. 105368.73 

b. Tekjuafgangur óráðstafaður .........02....- — 5747442 
— 162843.15 

Kr. 1293564.90 
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Efnahagur útibúsins á Eskifirði 31. desember 1943. 

” Eignir: 
Skuldabréf fyrir lånum: 
a. Fasteignavedslån 2... kr. 416762.00 
b. Sjálfskuldarábyrgðarlán 2... — 29780.00 446542.00 
Vixlar innlendir og ávísanir 2... — 1214106.35 Lán í hlaupareikningi ...................0.0.0...0. — 15692.38 Bankavaxtabréf ..........0 —- 9380.00 Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. —- 161000.00 
Fasteignir: 
a. Bankahúsið með húsbúnaði ................ kr. 15000.00 
b. Aðrar fasteignir ......................... — 6000.00 —  ,1000,00 
Inneign hjá erlendum bönkum ..............0..00.000 — 250498.41 Inneign hjá öðrum bönkum ......... —  41146.73 Inneign hjá Landsbanka Íslands ................000...000... — 1458382.18 Ýmsir skuldunautar ..........0......0000 0 — 7.10 Ógreiddir vextir ......,....0.0 TTT — 916.00 Peningar i sjóði .............0.00.0. —  46970.43 

Kr. 3665641.58 

Skuldir: 
Skuld við erlenda banka ..................0..000.000 0. kr 19363.71 Innstæðufé í hlaupareikningi ...................0000..... —  922034.96 Innstæðufé í sparisjóði ..................0....0 — 2588863.25 Innstæðufé gegn viðtökuskírteinum .......................... — 61729.99 Fyrir fram greiddir vextir ......................... — 8891.00 Tekjuafgangur óráðstafaður ................00.0..0.000 —  64758.67 

Kr. 3665641.58 

Tekjur og gjöld útibúsins á Eskifirði á árinu 1943. 

Tekjur 
Flutt frá fyrra ári „00.00.0000. 

kr. 63200.19 Innborgaðir vextir .............00000.. 
—  93371.85 Forvextir af víxlum og ávísunum 2... —  63040.71 Ýmsar tekjur .........00.... 
— 49454.39 Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir ................... —  4600.00 

Kr. 273667.14 

Gjöld 
Útborgaðir vextir ......0..0..0. 

kr. 48654.45 Kostnaður við rekstur ....................0.00.0. — 129104.70 Tap á fasteignum ..................... 
— 328.19 Tap á lánum og vixlum ..........0.. TT — 22846.13 
  

. 200931.47 
45 
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Flutt kr. 200931.47 

Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir .....00000.00.00 kr. 8891.00 

Að frádregnum ógreiddum vöxtum .........- — 916.00 

kr. 7975.00 

b. Tekjuafgangur óráðstafaður 2.220000000400: — 64758.67 
—  72733.67 

Kr. 273667.14 

  

  

Efnahagur útibúsins á Selfossi 31. desember 1943. 

Eignir: 

  

  

  

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán „.....00.00. 00... 0... kr. 356705.00 

b. Sjálfskuldarábyrgðarlán (.....000000000.... 271106.00 kr. 697811.00 

9. Víxlar innlendir og ávísanir .......000000en ve nennt —  1193622.00 

3. Lán í hlaupareikningi 22.20.0000... eeen ene nn een — 2715.38 

4. Bankavaxtabréf ........0.000..
. senn snsnrn sn — 1209000.00 

5. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf ............ —  1383100.00 

6. Fasteignir .......2..0.000
 0. ne nett nr rns — 8000.00 

7. Húsbúnaður og áhöld ........00000.0ne renn ennta — 7000.00 

8. Inneign hjá Landsbanka Íslands .....000000 0000 — 5716753.25 

9, Ýmsir skuldunautar ........0.00000.eessnrr nn — 30543.43 

10. Ógreiddir vextir .......0.0.00eenren etern — 3460.80 

11. Peningar i sjóði .....2.000.0een never rennt — 36315.56 

Kr. 10209321.42 

Skuldir: 

1. Innstæðufé í hlaupareikningi ........00000 0... eeen enn... kr. 1049942.90 

9. Innstæðufé í reikningslánum #......0000. 0... 0... — 700.98 

3. Innstædufé í sparisjóði ......0000000.n vn ner —  8686341.92 

4. Innstæðufé gégn viðtökuskírteinum .......000.... 0... —  277418.25 

5. Tilkynntir tékkar .....0.0.0e.nee err nn ern — 125272.22 

6. Ýmsir skuldheimtumenn .....000.000 000 rr nn ERE 33500.00 

7. Fyrir fram greiddir vextir .....000.0... 0... enn. — 25880.83 

8. Tekjuafgangur óráðstafaður ........0000) 00... rn. 0... 00 — 10204.32 

Kr. 10209321 42 

Tekjur og gjöld útibúsins á Selfossi á árinu 1943. 

Tekjur: 

1. Flutt frá fyrfa ári ...00.0000. 00... ARA kr. 26157.29 

9. Innborgaðir vextir .......0000000e en nr enn ..:.  — 166902.52 

3. -Forvextir af vixlum og ávísunum .....00000000nr nr. —  53844.50 

4. Ýmsar tekjur ......0.00.0.0 0000... ÍR — 51965.79 

5. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir .......0...0..00000 0... —-  2550.00 
  

Kr. 301420.10
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i Gjöld 
1. Útborgaðir vextir ................. kr. 171909.47 2. Kostnaður við rekstur ....................0.0.. 0 —  96886.28 
3. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir .................. kr. 25880.83 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum .......... — 3460.80 

. kr. 22420.03 
. Tekjuaf ' óráðstafaður ................. — 04. 

b. Tekjuafgangur Sráðstafaður 10204.32 — 39694.35 

Kr. 301420.10 

Efnahagur Sparisjóðs Árnessýslu 31. desember 1943. 

Eignir: 
Í. Skuldabréf fyrir lánum: 

a. Fasteignaveðslán ............0.0....000 kr. 27473.00 
Þ. Sjálfskuldarábyrgðarlán ...........0.00...... — 35058.00 — 69531.00 

2. Ríkissjóðsskuldabréf og önnur innlend verðbréf .............. — 76670.00 3. Inneign hjá Landsbanka Íslands, útibúinu á Selfossi .......... — 191498.85 4. Ógreiddir vextir .........0..0.. TTT — 462.65 

Kr. 331162.50 
Skuldir: 

I. Innstæðufé í sparisjóði ..................00.0.. kr. 313782.83 2. Fyrir fram greiddir vextir ss — 1377.29 3. Tekjuafgangur óráðstafaður 2... ss —  16002.38 

Kr. 331162.50 

Tekjur og gjöld Sparisjóðs Árnessýslu á árinu 1943. 

Tekjur 
1. Flutt frå fyrra åri EEN kr. 20865.53 2. Innborgaðir vextir 2... sneen — 11576.25 3. Greitt upp í áður afskrifaðar skuldir 0 0 — 1191.00 

Kr. 33631.78 
Gjöld 

1. Útborgaðir vextir ...................... kr. 9710.81 2. Kostnaður við rekstur ....................0.0..... — -7003.95 
3. Flutt til næsta árs: 

a. Fyrir fram greiddir vextir ......., SR kr. 1377.29, 
Að frádregnum ógreiddum vöxtum ............ — 462.65 

| kr. 914.64 
j brå | — 02. 

b. Tekjuafgangur óráðstafaður se 16002.38 — 16917.02 

Kr. 33631.78 
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III. Veðdeildin. 

Efnahagur veðdeildarinnar 31. desember 1943. 

1. Skuldabréf fyrir lánum: 

1. flokkur 

Eignir: 

sr eee eee eee 

esserne eeseeeseseeseeeeeeer ere 

2. Ógoldnir vextir og varasjóðstekjur: 

a. Ekki fallið í gjalddaga: 

422.14 
19318.27 
41676.43 

1349979.01 
1416252.38 
1418552.28 
2055051.07 
2111233.76 
2231373.09 
4311476.54 
4557820.32 
4949572.33 
5819482.03 

2643400.00 1. 39925609.65   

  

  

  

1. flokkur 20.00.0000... kr 12.75 

2 — neveeererseerere — 217.44 

3 rr — 486.98 

4 — eeeeresersresess —  16514.82 

5 — nevereesrsnreres —  1934341 

6 rr —  19304.61 

7 — eeeeesenesssssse — 28073.52 

8. — euveressrensenes —- 28824.62 

9. — eeeeereresrteeree — 30531.93 

10 — eee eereseses — 59031.72 

11 — gerenesesenresee — 62422.59 

12 — eeueererererenses —- 67777.95 

13 — eeereresesessee —. 65307.52 

14. 0  eeeeereeesrnenee 20182.49 = 418032.35 

b. Fallið í gjalddaga: 

2. flokkur ......00........ kr 218.03 

3. rr — 608.10 

4. — eeeeeeessssseses —  19256.04 

5. — ever eresesese — 7812.61 

6. — eveerrereresess —- 13206.82 

7. — eeverreessnensee — 14276.58 

8. — euveereesesensee — 16573.37 

9. — eueeerresserenes —- 14926.48 

Flyt kr. 84878.03 kr. 418032.35 kr. 32925609.65
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1944 

  

  

  

  

  

Flutt kr. 84878.03 kr. 418039,35 kr. 32925609.65 217 10. flokkur... —  35646.64 Í 11. nn —. 39387.48 
12. — —  38535.22 
13. nn —  18230.14 , 

218677.51 = 636709.86 
3. Ýmsir skuldunautar: 

2. flokkur ............ eee. kr 4201.84 6. RN — 15000.00 7. NN —- 10365.52 9. ROÐI — 19000.00 10. ORÐ — 7053.75 11. NR — 5.00 a 
a i! 

12. 
10.00 = 55636.11 

4. Verðbréfareikningur: 
4. flokkur... kr.  65000.00 5. KRR — 4321.69 7. NR — 2318.25 8. RN — 2500.00 9. RON — 2500.00 = 76639.94 

5. Vextir af verðbréfum: 

4. flokkur ........... kr 3900.00 8. SR — 150.00 RN 150.00 = 4200.00 
6. Inneign hjá Landsbanka Íslands: 

I. flokkur... kr. 139466.52 2. NR — 75613.81 3. ERE NR —  265968.56 4. EEN — 1156939.72 5. ROÐI —  627373.69 6. NR — 785703.32 7. ERE —  892514.77 8. SBR —  983386.39 9. NON — 1074091.10 10. KORN — 1251280.61 11. EEN — 1253299.68 12. EEN — 1084290.66 13. OR —  289494.36 Í RN 52565.03 — 9931988.22 

Kr. 43630783.78 
Skuldir 

1. Bankavaxtabréf í umferð: 
1. flokkur „0... kr 7400.00 2. rr — 89000.00 3. EA —  211700.00 

Flyt kr. 308100.00
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Flutt kr. 308100.00 

4. flokkur .....00.0 eeen — 2074300.00 

5 mm eeserreeerrereserenereressrrene — 1794200.00 

6 — rr — 1965100.00 

7 AIN 
— 2635700.00 

8 AAN 
— 2838600.00 

9. FSN 
— 3083100.00 

10. — eee — 5178500.00 

11 FAR EEK ERE 
— 5578800.00 

12 NR 
— 5876400.00 

13 rr 
— 6000000.00 

18.  —  eeeeeevereeereerererrenerserteee 2643400.00 — 39976200.00 

2, Ógreiddir vextir af bankavaxtabréfum: 

a. Fallnir í gjalddaga: 

1. flokkur ....0000..0... kr.  3325.00 

2 — eeeeerrerresevee — 9508.50 

3 rr — 15606.00 

4 — eee rrerere — 18328.50 

6 — eerererepereeres — 2082.50 

7 — serene rrees —… 3312.50 

8. sevieieddrevenne — 1880.00 

9. — eeeseereesereree -— 11562.50 

10 — nereerevensenene —  83462.50 

11 — eres —— 51932.50 

12. AÐ —— 35362.50 

18. 0  eekeereerrrrrres 1117400 947537.50 

b. Ekki fallnir i gjalddaga: 

2. flokkur „0... kr 1046.25 

38. nereeerensnennee — 3314.25 

4. — eeveereveresnene — 45279.00 

5. — eeeseereereneeee — 44855.00 

6. 2 eelsererenssnsee —- 48565.00 

7. — eeeeerererseseee — 65392.50 

8. — eereeeeesveseese — 70847.50 

9. — eeeeeerenverreree — 76282.50 

10. — eeeererererseeee — 127307.50 

11. — nerverne, — 188452.50 

12. — eeesereeerseeree — 145765.00 

13. — nelrereeeressees — 120000.00 

14. — —  46150.00 - 

933257.00  —— 1180794.50 
3. Mismunur, sem reikningslega er eign varasjóðs: 

1. flokkur .......000 000 nn kr. 129175.91 

2. AAN 
— 14.64 

3. AAN 
— 78119.82 

4. AÐ 
— 473682.09 

Br 
—  236048.78 

6. ROS 
—  236019.53 

Flyt kr. 953060.77 kr. 41156994.50
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Flutt kr. 953060.77 kr. 41156994.50 7. flokkur suse —  298194.71 
8. RN 

—  231340.64 
9. SONR 

— 201627.60 10. SONR 
—  275219.26 

11. ORÐI 
—  143750.07 

12 ONO Ð NR —  82658.66 13 NR RÐ RN —  61340.05 14 ROÐI 
—  26597.52 

—  2473789.28 

Kr. 43630783.78 LANDSBANKI ÍSLANDS, Reykjavík, 4. febrúar 1944. 
Framkvæmdarstjórnin: 

Magnús Sigurðsson. Pétur Magnússon. Jón G. Maríasson, 

settur. 

Höskuldur Ólafsson, 
aðstoðarbókari. 

Framanritaðan reikning höfum við endurskoðað og borið saman við bækur bank- ans og ekkert fundið við hann að athuga. 
Jón Kjartansson. Guðbrandur Magnússon. 

Með skírskotun til framanskráðrar yfirlýsingar endurskoðenda, kvittar Lands- bankanefndin fyrir reikninginn. 
- Reykjavík, 7. marz 1944. 

Gísli Sveinsson, 

1. varaforseti. 

  

  

REIKNINGAR ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS HF. 
1. janúar — 31. desember 1943. 

Rekstursreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 1943. 

  

Gjöld: 
Kostnaður við bankareksturinn ...............0.0.0.000.0.. kr. 2008142.82 Gjöf til Dvalar- og hvildarheimilis sjómanna, samkvæmt ákvörðun 

aðalfundar 1943 „......)00 
—— 50000.00 Til afskriftar af fasteignum útibúanna ..........0..0.0..0.000 —  195989.11 Fært á afskriftareikning ................... 
— 1000000.00 Arður til hluthafa 4% ..........))0.0. TTT — - 292616.00 Til Varasjóðs ......000 
— 1707384.00 Framlag til eftirlaunasjóðs „................... 
—  100000.00 Til næsta árs yfirfærist „................. 
—  130085.12 

Kr. 5484217.05 
Tekjur 

Yfirfært frá fyrra ári .....0 
kr. 159955.67 Vextir, umboðslaun og aðrar tekjur 2... — 5324261.38 
  

Kr. 5484217.05 
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f. og útibúa hans 31. desember 1948. 

Activa: 

Fasteignaveðslán .......000000.ennrenrnnern rn kr. 342218.09 

Lán sýslu- og bæjarfélaga .......0.0000.. eeen nennir — 19100.00 

Handveðslán ......c.c.ceereer err 
— 10812.50 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ......0.0
0.00 00. renn reri — 1319753.05 

Reikningslán .......0000
00. 000 rett nr nn — 7520985.85 

Skuldir á hlaupareikningi ........0000.
 neee eeen rr —  14795788.89 

Víxlar ad..da0eennerrsnnrrennnrrnnnrrrn nr
 —  63292257.30 

Ýmsir skuldunautar ......0.00.0
.. 0000 ss ss —  3130522,18 

Verðbréf 2... err 
mm 1421149.26 

Erlend mynt ......00000 enn rennt — 20865.82 

Húseignir bankans og útibúa hans og aðrar fasteignir .......... — 346923.59 

Erlendir bankar ..........0.eeeeeeeesserrnne rr 
— 27923198.69 

Ógoldnir vextir ..........00000 0. nan r rr tran — 3352.79 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða 22.00.0000. .....0.000 0 —  29326642.45 

Sjóður og inneign Í Landsbanka Íslands .......0.00000 00... 00. —  19312484.54 

. Kr. 168786055.00 
Passiva: 

Hlutafé .........00 00 snert 
kr... 7315400.00 

Varasjóður .......00.
.0. rn ner rent nr rn —  2000000.00 

Afskriftareikningur ......0...0000.00 0. s eeen nn renn —  2000000.00 

Gengisreikningur ........00
0.0.. enn n renn — 1500000.00 

Arður til hluthafa 1943 .......000000 0 eens ner — 292616.00 

Bankavaxtabréf Íslandsbanka .......000000 ene nr neee nr nr — 4925136.40 

30 ára £ lán frá 1921 £ 58844:3:10 á 26.22 „20.00.0000... 00 ..0.00 7 — 1542894.71 

95 ára £ lán frá 1935 £ 145876:19:8 á 26.22 ....0000. 0... ..0..0.0%% —  3824894.50 

Hlaupareikningur ......000
00.0. eee ne rn renn —  49895686.53 

Sparisjóðsfé. ......0.000
00nn ene terra —  64623235.46 

Fyrir fram greiddir vextir ........000e.ee eeen. — 958765.15 

Ýmsir skuldheimtumenn .......00000
n0n err ner — 4504798.39 

Erlendir bankar ..........0e.e
. eeen snnn rn —- 445900.29 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ......0..00.r.
 0... 0... 0... —  29326642.45 

Yfirfært til næsta árs .....0.....0. 00 nn nn — 130085.12 

  

Reykjavík, 29. janúar 1944. Kr. 168786055.00 

ÚTVEGSBANKI ÍSLANDS H.F. 

Helgi Guðmundsson. Valtýr Blöndal. Ásg. Ásgeirsson. 

Einar E. Kvaran. 
  

Reikningur þessi er í fullu samræmi við bækur Útvegsbanka Íslands h.f. í 

Reykjavík og ársreikninga útibúanna. 

Reykjavík, 28. marz 1944. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

Með skirskotun til áritunar endurskoðenda, kvittar fulltrúaráðið hér með fyrir 

reikningi þessum til úrskurðar aðalfundar. 

Reykjavík, 4. apríl 1944. 

FULLTRÚARÁÐ ÚTVEGSBANKA ÍSLANDS H.F. 

Stefán Jóh. Stefánsson. 

Magnús Torfason. Guðm. Ásbjörnsson. Lárus Fjeldsted. Gisli Guðmundsson.
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Efnahagsreikningur Útvegsbanka Íslands h.f., Reykjavík, 31. desember 1943. 

Activa 
Fasteignaveðslán ..............0..0..0.0.0.. 0 kr 196329.08 
Lán sýslu- og bæjarfélaga ...............0....00 0. — 15100.00 
Handveðslán ...........00.0000. 0. — 10687.50 
Sjálfskuldarábyrgðarlán „...............0...0.0.0 — 684143.05 
Reikningslán .............0..0.0.0..00000. — 5043125.48 
Skuldir á hlaupareikningi ...,..........0..0..000..0 —  13818542.82 
Víxlar ........... 0. — 47291552.54 
Ýmsir skuldunautar ............. —  2925490.02 
Verðbréf... — 1382038.70 
Erlend Mynt ........00.0).... eee. — 4906.84 
Bankahúsið og aðrar fasteignir ..............0.0.0.0000000 — 55000.00 
Erlendir bankar ..............0..0.0... eee —  27923198.69 
Útibúið á Ísafirði ..............0000000 0 — 428506.65 
Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ..........000000.. —  28110877.13 
Sjóður og inneign í Landsbanka Íslands „...........00.00....... —  18680414.30 

Kr. 146569912.80 

Passiva: 
Hlutafé sussie EL LE, kr... 7315400.00 
Varasjóður suse LD, — 2000000.00 
Afskriftareikningur „...........0.0.00000.0 eee —  2000000.00 
Gengisreikningur .............0..00.0.00000 0. — 1500000.00 
Arður til hluthafa árið 1943 ................. 0 — 292616.00 
Bankavaxtabréf Íslandsbanka ..........0...00.00000 see. — 425136.40 
30 ára £ lán frá 1921 £ 58844:3:10 á 26.22 sees. — 1542894.71 
35 ára £ lán frá 1935 £ 145876:19:8 á 26.22 ss … —  3824894.50 
Hlaupareikningur .............0..00.00.0.0000 eee eee, — 42528917.17 
Sparisjodsfé .............. 0. —  46582559.73 
Fyrir fram greiddir vextir ...........0.0000 — 745366.16 
Ýmsir skuldheimtumenn .............0.. TUT —  4039642.21' 
Útibúið á Akureyri „0... — 2540996.76 
Útibúið á Seyðisfirði 2... ss TE — 1039792.14 
Útibúið í Vestmannaeyjum ..............0 UT —  1504834.48 
Erlendir bankar ............0..0..0000. eee een — 445900.29 
byrgðir vegna viðskiptamanna ...............0..0.0 sl, — 28110877.13 

Yfirfært til næsta árs ................ eee seeren — 130085.12 

Kr. 146569912.80 

Við höfum endurskoðað reikninga Útvegsbanka Íslands h.f. fyrir árið 1943 og 
vottum, að efnahagsreikningur þessi er í fullu samræmi við bækur bankans. 

Við höfum einnig fullvissað okkur um, að birgðir bankans af víx 
og aðrar eignir samkvæmt reikningi þessum eru fyrir hendi. 

Reykjavík, 28. marz 1944. 

H. Guðmundsson. Björn Steffensen. 

lum, verðbréf 
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Efnahagsreikningur útibúa Útvegsbanka Íslands h.f. 31. desember 1943. 

I. Útibúið á Akureyri. 

Activa: 

Inneign hjá Útvegsbanka Íslands hf. ........000000. 0... 0... 0000 kr. 2540996.76 

Fasteignaveðslán ........00000000 enn erennrrnnr rn — 13330.30 

Lán syslu- og bæjarfélaga ........02.00 0000 ne ennta nn — 4000.00 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ........0000000 00 neee ern —  518240.00 

Reikningslán ........0200.00 000 nennt — 1101631.71 

Skuldir á hlaupareikningi .........0000.. eeen enn verr —  940280.19 

Víxlar ..........0 ess sr — 3630652.62 

Ýmsir skuldunautar .......0.0000s0 nn sn — 72902.12 

Verðbréf 2... 
— 39110.56 

Húseign útibúsins .......2000000nen renn nennu a 60000.00 

Ógreiddir vextir .......000000 0. enn enn nn = 131.07 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ......00000.00 0... 0. 0.000tt —  567224.00 

Sjóður .......2.000. 0 reset —  147664.10 

Kr. 9636163.43 

Þassiva: 

Hlaupareikningur ......000000.0. ne eern nennt kr. 2925849.76 

Sparisjóðsfé .......0.00000 00 neee street — 5863124.06 

Ýmsir skuldheimtumenn ......00000 0000 n rss —  211642.05 

Fyrir fram greiddir vextir ........00000 0... ern renn —  68323.56 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ......00000 0... nr. n rn... — 567224.00 

Kr. 9636163.43 

II. Útibúið á Ísafirði. 

Activa 

Fasteignaveðslán (........00000000 een neenr rn kr. 132558.71 

Sjálfskuldarábyrgðarlán ........0000000 000. nr ern — 109790.00 

Reikningslán .......00000000 000 snert — 527981.70 

Skuldir á hlaupareikningi ........0000000 re renn nn — 15138.72 

Víxlar ..........0ee ses 
— 4258106.55 

Ýmsir skuldunautar ......000000.0 000... | NI — 8574.05 

Húseignir útibúsins .......0000.0.. ner ner ner —  100000.00 

Ógreiddir vextir ......0.000.0 neee nennt — 1058.19 

Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða .....000000.. 0... 0000... rt — 194937.91 

Sjóður .......000.00 sr neðst —  320677.04 

Kr. 5668822.87 

Þassiva: 

Skuld við Útvegsbanka Íslands h.f. ......000000. 0... 0... . 0... kr. 428506.65 

Hlaupareikningur ......0.000000 00 ner nennt — 959768.71 

Sparisjóðsfé ......2.0..0000 narta 
— 3868538.09 

Ýmsir skuldheimtumenn .......0000 0000 sn enn —  156294.39 

Fyrir fram greiddir vextir ......00000.0e neee — 60777.12 

Ábyrgðir vegna viðskiptamanna .....0.00.0. 0... 0... 0... 0... — 194937.91 

Kr. 5668822.87
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II. Útibúið á Seyðisfirði. 218 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands h.f. ..........000..000 kr. 1039799.14 Sjálfskuldarábyrgðarlán .............00000000 0 — 7580.00 Handveðslán ...........0 — 125.00 Reikningslán .............00 — 63485.39 Vixlar ll. —- 1306526.05 Skuldir á hlaupareikningi „................0..0.0..... —  21827.16 Ýmsir skuldunautar .............. — 88421.46 Erlend mynt 0... — 3195.80 Húseignir útibúsins og aðrar fasteignir ............0.......... — 90702.13 
Ógreiddir vextir .......0...0 TE — 13.77 Skuldir viðskiptamanna vegna ábyrgða ........000. 0. 9000.00 SJÓÐUr lll — 90469.59 

  

Kr. 2721138.42 

Hlaupareikningur ..............00000. eee kr. 1144789.97 
Sparisjådsfé |... — 1546204.34 Ýmsir skuldheimtumenn .......0.... — 8241.10 
Fyrir fram greiddir vextir ..............0..... — 12903.01 Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ss — 9000.00) 

  

Kr. 2721138.42 

"IV. Útibúið í Vestmannaeyjum. 

Activa: 
Inneign hjá Útvegsbanka Íslands hf. ..........%.... AÐ kr. 1504834.48 
Reikningslán „.............0. — 184761.57 
Víxlar ..... KINNEAR — 6805419.54, 
Erlend Mynt ........0. —  12763.18 
Ýmsir skuldunautar „.........0.0.. sn 35134.53 
Húseign útibúsins og aðrar fasteignir ......................... —  41221.46 Ógreiddir Vextir 2... serie TTT — 2149.76 
Skuldir vidskiptamanna vegna ábyrgða .......................... —  444603.41 
SJÓÐUr 0... —  73259.58 

Kr. 9704147.51 

Hlaupareikningur .............0.0.000.. eee, kr. 2336360.92 
Sparisjóðsfé „ll... SRI — 6762809.24 
Ýmsir skuldheimtumenn ........... UT — 88978.64. 
Fyrir fram greiddir vextir ...........00.... — 11395.30 
Ábyrgðir vegna viðskiptamanna ............0..000.. 0... —  444603.41 

  

Kr. 9704147.51
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen 

árið 1940. 

  

  

  

  

Tekjur: 

1. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Fasteignaveðslán ........000000000 00. 0... kr. 73550.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps ......00000. 00.00.0000. — 7500.00 

c. Bankavaxtabréf RIS 2... — 7100.00 

d. Önnur verðbréf ......000000000 nn —-- 2000.00 

e. Bankainnstæða ......0.000%00 000. nn — 140.83 

f. iddir vextir ......00..00000 rn — 1610.0 Ógreiddir vextir 610.00 kr. 91900.83 

2. Vextir: 
a. Af bankainnstæðu „.....0200000 0... nn. kr. 48.08 

b. — bankavaxtabréfum ........0000000. 0... — 319.50 

c. — öðrum verðbréfum .....0.0.00 000. — 90.00 

d. — láni Biskupstungnahrepps .....00000.00000. — 1125.00 

e. — fasteignaveðslánum ............ kr. 8766.50 

+ ógreiddir vextir ......0.0000.... — 1155.00 

kr. 4921.50 

— vextir frá fyrri árum .........- — 1610.00 3311.50 

f. Aðrar tekjur ..........000000 00. nn. —  50000 5394.08 

Kr. 97294.91 

Gjöld: 

1. Viðhaldskostnaður Staðarfellsskólans frá fyrri árum o. fl. ...... kr. 1227.85 

9. Afborgun af skuld við Kirkjujarðasjóð .......0.000.......0.00% — 2500.00 

3. Sjóður til næsta árs: 

a. Fasteignaveðslán (.......000.00 0... 0... nr. kr. 73550.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps .....c00.0... 000... —- 7500.00 

c. Bankavaxtabréf ......00000.0. neee r ner — 7100.00 

d. Önnur verðbréf .....0.000000 nn enn — 2000.00 

e. Bankainnstæða .......0.000000 0... enn. —  144.78 

f. Í sjóði ........0000 rr —  2117.28 
„ si af 5. 

g. Ógreiddir vextir .......00.00. 0... 1155.00 93567.06 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 

Friðgeir Bjarnarson. 

  

  

Kr. 97294.91 

30. apríl 1941.
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REIKNINGAR 220 
yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen 

árið 1941. 

Tekjur: 
. Sjóður í ársbyrjun: 

a. Fasteignaveðslán 2... ss kr. 73550.00 b. Lán Biskupstungnahrepps 2... —  7500.00 c. Bankavaxtabréf „.........00. —  71090.00 d. Önnur verðbréf „0... — 2000.00 e. Bankainnstæða ............... — 144.78 f. Í sjóði 0. — 2117.28 8. Ógreiddir vextir GG TUT —  1155.00 
—— kr. 93567.06 Vextir: 

a. Af bankainnstæðu 2... kr. 30.62 b. — bankavaxtabréfum .........).)..... — 319.50 c. — öðrum verðbréfum ............. — 180.00 d. — láni Biskupstungnahrepps 2... — — 375.00 e. — fasteignaveðslánum ..........., kr. 3920.46 + ógreiddir vextir ..............,. — 475.00 

kr. 4395.46 
— i . og eftir i tir frá f. á. -— 1155.00 

innb. og eftirgefnir vextir frá f. á 1155.0 — 3940.46 

  

  

f. Aðrar tekjur .................. 67.50 — 4213.08 

Kr. 97780.14 

Gjöld 
Greiðsla skulda .................00. kr. 3213.22 - Sjóður til næsta árs: 
a. Fasteignaveðslán „....................0.0 kr. 71850.00 b. Lán Biskupstungnahrepps ............0..0..... —  7500.00 c. Bankavaxtabréf .................0. — 7100.00 d. Önnur verðbréf .......... TUT —  2009.00 e. Bankainnstæða ............0........ — 5283.92 f. Í sjóði... — 358.00 8. Ógreiddir vextir ............0... IU UUN —  475.00 

— 94566.92 

Kr. 97780.14 

  

    

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 1. marz 1949. 

Friðgeir Bjarnarson.



1944 
370 

221 REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Minningarsjóðs Herdísar og Ingileifar Benedictsen 

árið 1942. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá fyrra ári: 

  

  

  

  

a. Fasteignaveðslán .......c000000. ne... nr... kr. 71850.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps ....c00.0.00.....0.0.... — 7500.00 

c. Bankavaxtabréf ......00000e0 renn — 7100.00 

d. Önnur verðbréf ......000000. 00 ern — 2000.00 

e. Bankainnstæða .......00000n ee er nn rr ern — 5283.92 

f. Í sjóði .....20000000 eeen err — 358.00 

g. Ógreiddir vextir .......0000..0. 0... 0... 475.00 kr. 94566.92 

2. Vextir: 

a. Af bankainnstæðu .....00..0000. 0... 0... 0... kr. 145.56 

b. — bankavaxtabréfum .....00.000000.. 0... — 297.00 

c. — öðrum verðbréfum .......0000. 0... — 90.00 

d. — láni Biskupstungnahrepps 20.00.0000... — 795.56 

e. — fasteignaveðslánum ............ kr. 3711.62 

= innb. vextir frå f. ári .........- — 475.00 
3236.62 4564.74 

Kr. 99131.66 

Gjöld 

1. Kostnaður við Staðarfellskirkju ......0000..
. 0... 0... kr. 521.00 

2, Sjodur til næsta års: 

a. Fasteignaveðslán ......0000.00.. 0... 0... kr. 70400.00 

b. Lán Biskupstungnahrepps 2.c000.000.....0...... — 5500.00 

c. Bankavaxtabréf .......0200000n 0. enn rr — 6100.00 

d. Önnur verðbréf ......00000 000. net — 2000.00 

e. Bankainnstæða .......00000. nn. enn — 14610.66 
— 98610.66 

Kr. 99131.66 

  

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 18. janúar 1943. 

Friðgeir Bjarnarson.
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REIKNINGUR 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1940. 

Tekjur: 
Sjóður frá fyrra ári: 

  

  

a. Veðskuldabréf ................. kr. 111317.50 b. Lán Laugardalshrepps 2... 7500.00 c. Önnur lán 22... — 29300.00 
d. Söfnunarsjóðsinnstæða 2... —  3112.94 
e. Sparisjóðsinnstæða ............0.0.0.... —- 2404.65 
f. Ógreiddir vextir 2... — 805.00 
Vextir: i 
a. Af sparisjóðsinnstæðu 2... kr. 71.04 
b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu 2... — 161.87 
c. — láni Laugardalshrepps .................... — 375.00 
d. — öðrum verðbréfum 2... — 1394.40 
e. — veðskuldabréfum „........... kr. 4977.55 

= ógreiddir vextir ...........,... — 1490.00 

kr. 6467.55 
— vextir frá fyrri árum ......... -— 805.00 

— 5662.55 

  

  

kr. 154440.09 

  

  

  

—  7664.86 

Kr. 162104.95 

Gjöld 
Styrkur veittur 0. fl. ......0........ kr. 4204.45 
Sjóður til næsta árs: 
a. Veðskuldabréf .................. kr. 109267.50 
b. Lán Laugardalshrepps ...........0...... — 1500.00 
c. Önnur verðbréf .......0.0. —- 29300.00 
d. Söfnunarsjóðsinnstæða 2... — 9274.81 
e. Sparisjóðsinnstæða ..............0..0..000..... —  7068.19 
f. Ógreiddir vextir 2... —  1490.00 157900.50 

Kr. 162104.95 
Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. maí 1941. 

Friðgeir Bjarnarson. 

1944 

222
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REIKNINGUR 

yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1941. 

Tekjur: 

1. Sjóður frá f. ári: 

  

    

  

  

  

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 15. 

Friðgeir Bjarnarson. 

  

april 1942. 

a. Veðskuldabréf ......000000e eens nn kr. 109267.50 

b. Lán Laugardalshrepps ....00.0.. 00... —  7500.00 

c. Önnur verðbréf ......0000. 0. nan nn — 29300.00 

d. Söfnunarsjóðsinnstæða ..c.cc0000... 0... — 3274.81 

e. Sparisjóðsinnstæða ......00.00.0. 0... 0... —  7068.19 

f. Ógreiddir vextir .....00000.00.. 0... —  1490.00 kr. 157900.50 

2. Vextir: 

a. Af sparisjóðsinnstæðu ......c00.000....00000.. kr. 186.08 

b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu ......0.0.00.000....% — 163.74 

c. — láni Laugardalshrepps ccccc0000 0... — 375.00 

d. — öðrum verðbréfum .....c0000.. 000... — 1394.40 

e. — veðskuldabréfum ............ kr. 6224.63 

+ ógreiddir vextir .....000000... — 700.00 

Í kr. 6924.63 

— innb. vextir frá f. árum ...... — 1490.00 5434.63 

f. Vextir af skyndiláni .......00000. 00.00.0000... — 327.32 = 7881.17 

Kr. 165781.67 

Gjöld 

1. Styrkur 0. fl. 22.00.0000 neee rnrenr nr rn kr.  4049.92 

2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf ......0..0000000 ee nn ven... kr. 101017.50 

b. Lán Laugardalshrepps ....00000.0..... 0... — 7500.09 

c. Önnur verðbréf ......000000e eeen renn — 14300.00 

d. Söfnunarsjóður ........0000eee een nn rn — 3438.55. 

e. Bankainnstæða ..ccccc000000en ee. —- 34327.43 

f. Í SJÓÐI ses nn ne nett — 448.27 

g. Útistandandi vextir 2....cc.00e... 00.00.0000... — 700.00 161731.75 

Kr. 165781.67
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REIKNINGUR 224 
yfir tekjur og gjöld Thorkillii-barnaskólasjóðs árið 1942. 

Tekjur: 
1. Sjóður frá fyrra ári: 

  

  

  

a. Veðskuldabréf ................... kr. 101017.50 
b. Lán Laugardalshrepps ............0....... —  7500.00 
c. Önnur verðbréf ......... — 14300.00 
d. Söfnunarsjóðsinnstæða ............0....0..... — 3438.55 
e. Bankainnstæða .............0.......00000 —  34327.43 
Í. I SJÓÐI ............. 00 — 448.27 
8. Utistandandi vextir 2... 700.00 kr. 161731.75 

2. Vextir: 

a. Af sparisjóðsinnstæðu ...................... kr. 727.65 
b. — Söfnunarsjóðsinnstæðu .................. — 171.92 
c. — láni Laugardalshrepps ............0...... — 420.56 
d. — öðrum verðbréfum 2... — 617.85 
e. — veðskuldabréfum ............ kr. 5856.94 

= innb. vextir frá f. ári ...... 700.00 = 5156.94 

f öðrum lánum ................ 0 17.50 7112.42 

Kr. 168844.17 

Gjöld 
Í. Styrkur 0. fl. ............... 0. kr.  1512.60 
2. Eign til næsta árs: 

a. Veðskuldabréf .........0..... kr. 75267.50 
b. Lán Laugardalshrepps ...................... — 5500.00 
c. Söfnunarsjóðsinnstæða ....................., — 3610.47 
d. Önnur verðbréf... — 13710.00 
e. Önnur lán ..........0..... 0. — 3500.00 
Í. Bankainnstæða .............000000000 —- 64938.60 
g. Í sjóði ........00..00 eee eeen — 805.00 167331.57 

  

  

Kr. 168844.17 

Í dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 1. mai 1943. 

Friðgeir Bjarnarson. 
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225 SKRÁ 

um ný hlutafélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1944. 

Steinstólpar h.f., Reykjavík. 

Guðmundur Ólafsson & Co. h.f., Reykjavík. 

Brauðgerðarhús Bolungavíkur h.f., Bolungavík. 

Svínaræktin h.f., Siglufirði. 

H.f. Sundmörður, Dalvík. 

Byggingavöruverzlun Tómasar Björnssonar h.., Akureyri. 

Fataverzlun Tómasar Björnssonar h.f., Akureyri. 

Ása & Sirrí h/f, Vestmannaeyjum. 

Vélskóflan h.f., Reykjavík. 

(0. Hf. Kol, Tindum, Skarðshreppi, Dalasýslu. 

11. Verzlun Elísabetar Böðvarsdóttur h.f. Hafnarfirði. 

19. Hf. Sæfinnur, Sandi, Mjóafjarðarhreppi, S.-Múl. 

13. Steinagerðin h.f., Reykjavík. 

14. Tækni h.f., Reykjavík. 

15. Silfurfiskurinn h.f., Sandgerði, Gullbringusýslu. 

16. Bókaútgáfan Hliðskjálf h.f., Akureyri. 

17. H.f. Leiðólfur, Kirkjubæjarklaustri, V.-Skaft. 

18. Sjófataverksmiðjan h.f., Reykjavík. 

19. Ölgerðin Óðinn h/f, Reykjavík. 

20. Litla búðin h.f., Reykjavík. 

21. Ólafur J. Ólafsson h.f., Siglufirði. 

22. Saumastofa Siglufjarðar h.f., Siglufirði. 

23. Glóðin h.f., Reykjavík. 

24. Austurstræti 6 h.f., Reykjavík. 

95. Snælandsútgáfan h.f., Reykjavík. 

26. Gamla Kompaniið h.f., Reykjavík. 

27. Fleygur h.f., Reykjavík. 

28. Skipaverzlun Víkings h.f., Siglufirði. 

99. Verzlun Jenny Stefánsdóttur h.f., Siglufirði. 

30. H.f. Rún, Siglufirði. 

31. Haukar h.f., Hrísey. 

32. Hlutafélagið Skjöldur, Reykjavík. 

33. Veræzlunin Gimli h.f., Reykjavík. 

34. Útgerðarfélagið Óðinn h.f., Eyrarbakka. 

35. Hressingarskálinn h.f., Reykjavík. 

36. Sterling h.f., Reykjavík. 

37. Elgur h.f., Reykjavík. 

38. Þórshamar h.f., Reykjavík. 

39. Electro-Motor h.f., Reykjavik. 

40. Dömuklæðskerinn h.f., Reykjavík. 

41. Reykholt h.f., Reykjavík. 

49. Prentverk Akraness h.f., Akranesi. 

43. Guðmundur Magnússon & Co. h.f., Akranesi. 

44. Þvottalaugin h.f., Ísafirði. 

45. Prentstofan Ísrún h.f., Ísafirði. 

46. H.f. Skipasmiíðastöð Siglufjarðar, Siglufirði. 

K
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. H.f. Rósenborg, Grund, Hrafnagilshr., Eyjafjarðarsýslu. 

. Loftleiðir h.f., Reykjavík. 295 
Balduin Ryel h.f., Akureyri. 

- Valhöll h.f., Þingvöllum, Árn. 
Verzlunin Vísir h.f., Reykjavik. 
Fiskveiðahlutafélagið Drangey, Reykjavík. 
Snæfell h.f., Flateyri. 

- Verzlunar- og byggingarfélagið Borgin h.f., Reykjavík. 
H.f. Hólmur, Reykjavík. 
Stefán Thorarensen h.f., Reykjavík. 

- Kolasala Hafnarfjarðar h.f., Hafnarfirði. 
. Hf. Sauðárkróks Bíó, Sauðárkróki. 

Fatagerðin h.f., Seyðisfirði. 
- Trésmiðja Borgarfjarðar h.f., Borgarnesi. 
. Hraðfrystistöð Eyrarbakka h.f. Eyrarbakka. 
Innkaupasamband rafvirkja h.f., Reykjavík. 

3. Netjagerð Siglufjarðar h.f., Siglufirði. 
Orka h.f., Reykjavík. 

- Efnagerð Vestmannaeyja h.f., Vestmannaeyjum. 
H.f. Bragi, Ytri-Njarðvík, Gullbringusýslu. 

- Fiskveiðahlutafélagið Viðey, Reykjavík. 
Byggingafélagið Brú h.f. (áður Byggingafélagið h.f.], Reykjavík. 
A. Jóhannsson & Smith h.f., Reykjavík. 
Niðursuðuverksmiðjan Sild h.f., Reykjavík. 
Skipanaust h.f., Reykjavík. 
Ócúlus h.f., Reykjavík. 

- Rúgbrauðsgerðin h.f., Reykjavík. 
Þvotta- og efnalaug Siglufjarðar h.f., Siglufirði. 
Suðurnes h.f., Keflavík. 
Prjónastofan Iðunn h.f., Reykjavík. 

- Varðan h.f., Reykjavík. 
H.f. Djúpbáturinn, Ísafjarðarkaupstað. 
Magnús Víglundsson, heildverzlun, h.f., Reykjavík. 

- Byggingafélagið Þór h.f., Hafnarfirði. 
- Hafstjarnan h.f., Hafnarfirði. 
. Ólafur E. Einarsson h.f., Keflavík. 
- Bildudalsbíó h.f., Bíldudal. 

Ísver h.f., Ísafirði. 
Öl £ Gosdrykkir h.f. Akureyri. 
Húseignin Steindórsprent h.f., Reykjavík. 
Hænsnabúið Selás h.f., Reykjavík. 
H.f. Gróður, Hrunamannahr., Árnessýslu. 
Verzlunarfélag Snæfellinga h.f., Stykkishólmi. 
Hraðfrystihús Grímseyjar h.f., Grímsey. 
Fatagerðin Víðir h.f., Akureyri. 

€ 
- Kvikmyndafélagið Saga h.f., Reykjavík. 
. H.f. Ísbjörninn, Reykjavík. 
- Verksmiðjan Draipnir h.f., Akureyri. 
- H. Claessen & Co. h.f., Reykjavík. 
.… H.f. Arnarútgáfan, Reykjavik. 

H.f. Olíuhöfn, Reykjavík,
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225 98. Bókaútgáfan Skuggsjá h.f., Reykjavík. 

99. Klæðagerðin Pan h.f., Reykjavík. 

100. Steril-Vask h.f., Reykjavík. 

101. Fjallkonuútgáfan h.f, Reykjavík. 

102. Fiskur h.f., Hafnarfirði. 

103. H.f. Elliði, Stykkishólmi. 

104. Niðursuðuverksmiðjan á Bíldudal h.f., Bildudal. 

105. H.f. Hótel Norðurland, Akureyri. 

106. Vöruhúsið h.f., Akureyri. 

107. Smurningsstöðin h.f., Akureyri. 

108. Röðull h.f., Dalvík. 
109. Landleiðir h.f., Reykjavík. 

110. Sænsk-íslenzka frystihúsið h.f. láður Frosti h.f.], Reykjavík. 

111. Græðir h.f., Ólafsfirði. 

112. Sævaldur h.f., Ólafsfirði. 

113. Brynjólfur Sveinsson h.f., Akureyri. 

114. Bifreiðaverkstæðið Þórshamar h.f., Akureyri. 

115. Kristján h.f., Eskifirði. 
116. H.f. Höfn, Vestmannaeyjum. 

117. Efnalaugin Straumur h.f., Vestmannaeyjum. 

118. G. Skúlason á Hlíðberg h.f., Reykjavík. 

226 SKRÁ 

um ný samvinnufélög samkvæmt Lögbirtingablaðinu 1944. 

Kaupfélag Arnfirðinga, Bildudal, Barð. 

Samvinnufélag útgerðar- og sjómanna, Húsavík. 

Olíusamlag Dalvíkur (0. S. D.), Dalvík. 

Pöntunarfélag alþýðu, Dalvík. Hm
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217 FIRMATILKYNNINGAR 

Samkvæmt lögum nr. 42 13. nóv. 1903, um verzlunarskrár, firmu og prókúru- 

umboð, hafa eftirfarandi tilkynningar verið birtar í Lögbirtingablaðinu 1944: 

I. Reykjavík. 

1. Á aðalfundi Hraðfrystistöðvarinnar í Reykjavík h/f, Rvík, hinn 29. sept. 1943, 

var Þorsteinn Sigurðsson, Blátindi, Vestmannaeyjum, kosinn í stjórn í stað 

Jónasar Jónssonar, Vestmannaeyjum. Jónas Jónsson var kosinn varamaðnr 

í stjórn. 
Vestmannaevjum, 1. okt. 1943. 

Hraðfrystistöðin í Reykjavík h/f 

Ágúst V. Matthiasson. Þorsteinn Sigurðsson. Einar Sigurðsson. 

2. Ég hef breytt um nafn á verzlun þeirri, er ég lét skrásetja 21. maí 1943 undir 

nafninu Byggingavöruverzlunin. Heitir verzlunin nú: Byggingavöruverzlun
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Sveins M. Sveinssonar s/f. Samlagsfélagi er Leifur Sveinsson, Tjarnargötu 36, Rvík, með kr. 20000.00. Ég einn ber á byrgð á skuldbindingum firmans og rita ég það þannig: 
Byggingavöruverzlun Sveins M. Sveinssonar s/f 

Sv. M. Sveinsson. 
Reykjavík, 15. okt. 1943. 

Sv. M. Sveinsson. 

Ég undirritaður rek verzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri áhyrgð, undir nafninu Verzlunin Vesturbrú. Firmað rita ég einn, þannig: 
Verzlunin Vesturbrú 
Kristján Jónsson. 

Reykjavík, 13. des. 1943. 
Kristján Jónsson, 

Guðrúnarsötu 1, Rvík. 

Hér með tilkynnist, að ég undirritaður rek smásöluverzlun í Reykjavík, með ólakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu: Verzlunin Stella. Firmað rita ég einn, Þannig: 

F. h. Verzlunin Stella 
Haukur Herbertsson. 

Reykjavík, 13. des. 1948. 
Haukur Herbertsson, 

Bankastræti 3. 

Það tilkynnist hér með, að firmað Guðmundur Ólafsson & Co. er hætt störfum, og óskast það afmáð úr firmaskránni. 
Reykjavík, 20. des. 1943. 

F. h. Guðmundar Ólafssonar & Co. 
Ólafur Þorgrímsson. 

Við undirritaðir, Ásbjörn Ólafsson, Grettisgötu 2, og Óli M. Ísaksson, Frakka- stíg 6A, höfum í dag gengið i sameignarfélag, og heitir bad Bifreiðavara- hlutir og verkfæri s/f. Tilgangurinn er að reka verzlun með bifreiðavarahluti og áhöld, og annast viðgerðir bifreiða. Framlagshlutur hvors okkar er kr. 15000.00, en við rekum fyrirtækið sem fullábyrgir félagar. Undirskrift okkar beggja þarf til þess að selja eða veðsetja fasteignir, er firmað kann að eign- ast. Firmað ritum við þannig: 
Bifreiðavarahlutir og verkfæri S/T 

Ásbjörn Ólafsson. Óli M. Ísaksson. 
Sem prókúruhafar ritum við firmað hvor um sig, þannig: 

pr. pr. Bifreiðavarahlutir og verkfæri s/f 
Ásbjörn Ólafsson. 

pr. pr. Bifreiðavarahlutir og verkfæri sf 
Óli M. Ísaksson. 

Reykjavík, 17. des. 1943. 
Ásbjörn Ólafsson. Óli M. Ísaksson. 

1944 

227



1944 

227 1. 

10. 

11. 

12. 

378 

Við undirritaðar rekum hárgreiðslustofu með ótakmarkaðri ábyrgð, og heitir 

hún Hárgreiðslustofan Bylgja. Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Hárgreiðslustofan Bylgja 

Guðbjörg Jakobsdóttir. Jóhanna Guðbrandsdóttir. 

Reykjavik, 18. des. 1943. 

Guðbjörg Jakobsdóttir. Jóhanna Guðbrandsdóttir. 

Á hluthafafundi Hlutafélagsins Ragnars Guðmundssonar, sem haldinn var i 

Reykjavík 4. desember 1943, gengu samkv. eigin ósk úr stjórn félagsins þeir 

Gunnar Þorsteinsson, hrl., og Júlíus Guðmundsson, kpm. Í stjórn félagsins 

voru kosin: Ragnar Guðmundsson, stórkaupmaður, Laugarnesv. 36, formaður, 

og meðstjórnendur: Regina Magnúsdóttir, frú, Laugarnesv. 36, og Jósafat 

Líndal, endurskoðandi, Skeggjagötu 14, öll hér í bæ. 

Reykjavík, 23. des. 1948. 

Ragnar Guðmundsson h/f 

Ragnar Guðmundss. Regina Magnúsdóttir. Jósafat J. Líndal. 

Hafsteinn Bergþórsson, útgerðarm., Marargötu 6, Rvík, hefur tekið við fram- 

kvæmdastjórn fyrir Hraðfrystistöðina í Reykjavík h/f, og hefur hann pró- 

kúruumboð fyrir félagið. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Hraðfrystistöðin í Reykjavík h/f 

Hafsteinn Bergþórsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð. það, sem Sigurjón Pétursson hafði 

fyrir félagið. 
Vestmannaeyjum, 31. des. 1943. 

Ágúst V. Matthíasson. Þorsteinn Sigurðsson. Einar Sigurðsson. 

Á hluthafafundi, er haldinn var í Íslenzk-erlenda verzlunarfélaginu h/f, hinn 

2. þ. m., gekk úr stjórn félagsins Haukur Eyjólfsson, en í hans stað var kosinn 

Stefán Bjarnason, forstj., Sólvallag. 11. Jafnframt tilkynnist, að Haukur Eyj- 

ólfsson hefur látið af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins, og fellur þá 

niður prókúruumboð hans. 
Reykjavík, 3. jan. 1944. 

Einar Kristjánsson. Friðrik Sigurbjörnsson. Stefán Bjarnason. 

Á fundi í hlutafélaginu Söginni, sem haldinn var 15. sept. s. l., var ákveðið að 

auka hlutafé félagsins um kr. 27000 í kr. 37000 — þrjátíu og sjö þúsundir króna, 

og er aukningin öll innborguð. 
Stjórn Sagarinnar h/f 

Ingólfur B. Guðmundsson. Guðm. Egilsson. Knútur Jónsson. 

Bernhard Petersen, stórkaupmaður í Reykjavík, er ekki meðeigandi í firmanu 

Fr. Steinholt & Co., og eru því allar skuldbindingar þess honum óviðkomandi.
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Einkaeigandi firmans, sem nú heitir „Fr. Steinholt“, er frú Skaug Steinholt, Laufásvegi 2, og ritar hún firmað þannig: 
Fr. Steinholt 

frú Skaug Steinholt. 

Prókúra Laufeyjar Einarsdóttur afturkallast hér með. 
Reykjavík, 17. des. 1948. 

frå Skaug Steinholt. Bernh. Petersen. 

Árni Gestsson, Víðimel 66, hefur gerzt meðeigandi minn í firmanu Véla- og raftækjaverzluninni Heklu sem fullábyrgur félagi, og berum við báðir ótak- markaða ábyrgð á skuldbindingum firmans, og ritum við firmað þannig: 
Véla- & raftækjaverzlunin Hekla 

Sigfús Bjarnason. 
Véla- & raftækjaverzlunin Hekla 

Árni Gestsson. 
Reykjavík, 31. okt. 1943. 

Sigfús Bjarnason. Árni Gestsson. 

Ég undirrituð hef selt Sigurði S. Bjarklind, Mímisvegi 4, firma mitt, Umboðs- og heildverzlunina Lund. Eigendaskiptin miðast við 1. janúar 1943, og er firmað mér óviðkomandi frá þeim tíma. 
Reykjavík, 20. des. 1948. 

Sara Þorsteinsdóttir. 

Firmað, sem ég er orðinn eigandi að, samkvæmt ofanrituðu, rek ég óbreytt og með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég þannig: 
Umboðs- og heildverzlunin Lundur 

S. Bjarklind. 
Reykjavík, 20. des. 1943. 

S. Bjarklind. 

Það tilkynnist hér með, að við undirritaðir rekum Verzlunina Erlu hér í bæn- um sem sameiginlega eign og með ótakmarkaðri ábyrgð. Hvor okkar um sig skuldbindur firmað, þannig: 

Verzlunin Erla 
Ásgeir J. Jakobsson. 

Verzlunin Erla 
Hallgr. Jakobsson. 

Reykjavík, 29. des. 1943. 
Ásgeir J. Jakobsson. Hallgr. Jakobsson. 

Ég undirritaður hef selt meðeiganda mínum, Wilhelm Norðfjörð, Karlagötu 
19, Rvík, minn hluta í firma okkar, Verzluninni Hofi, Laugavegi 4, frá og 
með 1. janúar 1943 að telja. 

Reykjavík, 28. des. 1943. 
Fr. P. Dungal. 
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Samkvæmt ofanrituðu er ég nú einkaeigandi að Verzluninni Hofi í Rvík, 

og ber ég einn ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans frá og með 

1. janúar 1943. Firmað rita ég þannig: 
Verzlunin Hof 

Wilhelm Norðfjörð. 

Reykjavík, 28. des. 1943. 

Wilhelm Norðfjörð. 

Við undirritaðar, Hólmfríður Kristinsdóttir, Ólöf Kristinsdóttir og Gnöný 

Kristinsdóttir, allar til heimilis Í Aðalstræti 11B í Rvík, og Unnur Kristins- 

dóttir, Bárugötu 23, Rvík, rekum prjónastofu hér í bænum, sem fullábyrgir 

félagar, undir nafninu Prjónastofan Sif. Firmað ritum við sameiginlega, 

þannig: 
Prjónastofan Sif 

Hólmfr. Kristinsd. Guðný Kristinsd. 

Unnur Kristinsd. Ólöf Kristinsd. 

Prókúruumboð hefur Hólmfríður Kristinsdóttir, Aðalstræti 11B, og ritar hún 

firmað þannig: 
pr. pr. Prjónastofan Sif 

Hólmfr. Kristinsd. 

Reykjavík, 30. des. 1943. 

Hólmfr. Kristinsd. Guðný Kristinsd. 

Unnur Kristinsd. Ólöf Kristinsd. 

Við undirritaðir, Ágúst Óskar Sæmundsson, rafvirki, Framnesv. 44, og Har- 

aldur Eggertsson, rafvirki, Öldugötu 8, rekum raftækjavinnustofu hér í bæn- 

um, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu Vinnustofan Raflögn. Firmað 

ritum við sameiginlega, þannig: 
Vinnustofan Raflögn 

Ágúst Ó. Sæmundsson. Haraldur Eggertsson. 

Hvor okkar um sig hefur prókúruumboð, og ritum við firmað þannig sem 

prókúruhafar: 
pr. pr. Vinnustofan Raflögn 

Ágúst Ó. Sæmundsson. 

pr. pr. Vinnustofan Raflögn 

Haraldur Eggertsson. 

Reykjavík, 31. des. 1943. 

Ágúst Ó. Sæmundsson. Haraldur Eggertsson. 

Ég undirrituð, Guðrún Kristinsdóttir, Vesturgötu 17, sem fengið hef leyfi til 

setu í óskiptu búi eftir mann minn, Halldór Þórarinsson, kaupmann, rek 

verzlun hans á Vesturgötu 17, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu 

Verzlun Halla Þórarins, ásamt útibúi á Hverfisgötu 39. Firmað rita ég þannig: 

Verzlun Halla Þórarins 

Guðrún Kristinsdóttir. 

Reykjavík, 29. des. 1943. 

Guðrún Kristinsdóttir.
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Með því að fyrirtækið Faxa Bay Caviar Company er hætt rekstri, þá óskast 227 það hér með afmáð úr firmaskránni. 

Reykjavík, 15. des. 1943. 
Faxa Bay Caviar Company 

Guðm. Elísson. 

Á fundi í Járni & Gleri h/f, hinn 18. januar 1943, var samþykkt að auka hlutaféð úr kr. 10000.00 í kr. 50000.00 — fimmtíu þúsundir króna. Hlutafjár- söfnun er nú lokið og hlutaféð allt greitt. 
Reykjavík, 10. jan. 1944. 

Járn £ Gler h/f 
Sigurður Ólason. Axel Friðriksson. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár, að á almennum hluthafafundi í Dieseltogarar h/f, sem haldinn var 31. des. 1943, sagði stjórn félagsins af sér störfum, þar sem stjórnarmeðlimirnir höfðu selt hluti sína í félaginu miðað við s.l. áramót. Úr stjórninni gengu því: Stephan Stephensen, kaupm., Bjark- argötu 4, Sveinbjörn Einarsson, útgerðarm., Laugarnesvegi 50, og Ágúst Ing- varsson, vélstj., Hringbr. 32. 
Á almennum hluthafafundi í félaginu, sem haldinn var Í. jan. 1944, voru kosnir í stjórn frá áramótum s.l. að telja: Þorvaldur Stephensen, umbm., Tjarnargötu 28, Óskar Borg, hdl., Laufásvegi 5, og Guðmundur Jónsson, skip- stj., Reykjum. — Í varastjórn var kosinn Geir Borg, framkvstj., Víðimel 50, og endurskoðendur Jón Otti Jónsson, skipstj., Vesturgötu 36. Á stjórnarfundi sama dag skipti stjórnin með sér verkum, þannig: Þor- valdur Stephensen, formaður, Óskar Borg, varaformaður, og Guðmundur Jóns- son, meðstjórnandi. 
Framkvæmdarstjóri var kosinn Óskar Borg, hdl., Laufásvegi 5, og hefur hann prókúru samkv. samþykktum félagsins. 
Félagið skuldbindur formaður ásamt einum meðstjórnanda og eru sýnis- horn undirskrifta þannig: 

Dieseltogarar h/f 
Þ. Stephensen. Guðm. Jónsson. 

Dieseltogarar h/f 
Þ. Stephensen. Óskar Borg. 

Prókúruhafi ritar firmað Þannig: 
p. p. Dieseltogarar h/f 

Óskar Borg. 
Reykjavík, 6. jan. 1944. 

Þ. Stephensen. " Guðm. Jónsson. 
Óskar Borg. Geir Borg, 

varastjórnandi. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með, fyrir hönd ríkissjóðs, Jóni Ívarssyni, forstjóra, Víðimel 42, Reykjavík, prókúruumboð fyrir Græn- metisverzlun ríkisins, og ritar hann firmað Þannig: 
pr. pr. Grænmetisverzlun ríkisins 

Jón Ívarsson. 

48
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Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, er Sigurður Kristinsson, for- 

stjóri, og Árni G. Eylands, framkvæmdastjóri, höfðu hvor um sig fyrir Græn- 

metisverzlun ríkisins. 

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. jan. 1944. 

Vilhjálmur Þór.   

Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið veitir hér með, fyrir hönd ríkissjóðs, 

Jóni Ívarssyni, forstjóra, Víðimel 42, Reykjavík, prókúruumboð fyrir Áburð- 

arsölu ríkisins, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Áburðarsala ríkisins 
Jón Ívarsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, er Sigurður Kristinsson, forstjóri, 

og Árni G. Eylands, framkvæmdastjóri, höfðu hvor um sig fyrir Áburðarsölu 

ríkisins. 
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið, 3. jan. 1944. 

Vilhjálmur Þór. 
Gunnl. E. Briem. 

. Ég undirrituð hef í dag selt þeim Eiríki Sæmundssyni, verzIm., Bollagötu 14, 

og Birni Halldórssyni, verzlm., Víðimel 60, prjónastofuna Lopa og Garn, 

Skeggjagötu 23. 
Reykjavík, 11. jan. 1944. 

Vigdis Elíasdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt prjónastofuna Lopa 

og Garn og rekum hana áfram sem fullábyrgir félagar. Við báðir höfum rétt 

til að rita firmað, og ritum það þannig: 
Lopi og Garn 

Eiríkur Sæmundsson. 

Lopi og Garn 
Björn Halldórsson. 

Reykjavík, 11. jan. 1944. 

Björn Halldórsson. Eiríkur Sæmundsson. 

Á aðalfundi Hrímfaxa h/f, sem haldinn var 30. okt. s.l., voru eftirtaldir menn 

kosnir í stjórn félagsins: Garðar Þorsteinsson, Vesturg. 19, Rvík, Kristján 

Bergsson, Valhöll, Rvík, Ólafur Jónsson, Sandgerði, Guðmundur Kristjáns- 

son, Hólavallag. 5, og Gústav A. Jónasson, Garðastræti 40, Rvík. 

Reykjavík, 31. des. 1943. 

Garðar Þorsteinsson. Kr. Bergsson. Gústav A. Jónsson. 

G. Kristjánsson. Ólafur Jónsson. 

Á aðalfundi hlutafélagsins Eldey, sem haldinn var 18. des. 1943, voru kosnir 

í stjórn félagsins: Pétur Ottesen, alþm., Ytra-Hólmi, formaður, og meðstjórri- 

endur: Ingvar Vilhjálmsson, útgerðarm., Rvík, og Tryggvi Ólafsson, frkvstj.,
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Rvík. Varamaður: Jón Sigmundsson, framkvstj., Akranesi, og er hann fram- 227 
kvæmdastjóri félagsins með prókúruumboði. Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. H/f Eldey 
Jón Sigmundsson. 

Jafnframt lætur Ingvar Vilhjálmsson af framkvæmdastjórn og fellur niður 
prókúrnumboð það, sem hann hefur haft fyrir félagið. 

Reykjavík, 14. jan. 1944. 
Pétur Ottesen. Tryggvi Ólafsson, Ingvar Vilhjálmsson. 

Vér leyfum oss hér með að tilkynna að úr stjórn félags vors hafa gengið Björn 
G. Björnsson, framkvstj., Friðrik Þorsteinsson, húsgagnameistari, Hjálmar 
Þorsteinsson, húsgagnameistari, og Ólafur Þorsteinsson, fulltrúi. Stjórn 
félagsins skipa nú: Benedikt G. Waage, Skólavst. 24, form., Gústav A. Sveins- 
son, hrl., Ásvallag. 22, Ísleifur G. Finsen, verzlunarstj., Hverfisg. 39, Sigurður 
Bjarnason, rafvirkjam., Grettisg. 69, og Þorsteinn Bernharðsson, verzim., Ás- 
vallagötu 22, allir í Reykjavík. Varastjórnendur: Rögnvaldur Sveinbjörnsson, 
Samtúni 16, og Jón Þórarinsson, Hringbr. 120, Rvík. Prókúru fyrir félagið 
hefur Þorsteinn Bernharðsson, Ásvallag. 22, og er hann jafnframt fram- 
kvæmdastjóri þess. Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Umboðs- og raftækjaverzlun Íslands h/f 
Þ. Bernharðsson. 

Jafnframt afturkallast prókúruumboð það, sem Huxley Ólafsson hafði fyrir 
félagið. 

Reykjavík, 15. jan. 1944. 
Í stjórn Umboðs- og raftækjaverzlunar Íslands h/f 

Ben. G. Waage. G. A. Sveinsson. Ísl. G. Finsen. 
Þ. Bernharðsson. Sigurður Bjarnason. 

Hér með tilkynnist, að Ólafur Tryggvason, verkfræðingur, Sóleyjargötu 23 
hér í bæ, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hlutafélagsins Steinstólpar 
frá 18. þ. m. að telja, og hefur hann prókúruumboð fyrir félagið með öllum 
skyldum og réttindum prókúruhafa. Jafnframt afturkallast prókúruumboð 
Skúla Ágústssonar fyrir nefnt hlutafélag. Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

pr. pr. Steinstólpar h/f 
Ólafur Tryggvason. 

Reykjavík, 18. jan. 1944. 
Steinstólpar h/f 

Hösk. Baldvinsson. Ólafur Tryggvason. S. Ágústsson. 

Ég undirritaður rek rennismíði, járnsmíði og skylda atvinnu í Reykjavík, 
undir nafninu Verksmiðjan Rotor. Fyrirtækið rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð, 
og rita ég firmað þannig: 

pr. Verksmiðjan Rotor 
Helgi Helgason. 

Reykjavík, 17. jan. 1944. 
Helgi Helgason, 

Hraunteigi 5, Rvík.
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Vid undirritadir, Edvard Bjarnason, bakaram., Leifsg. 24, og Sigurður Jóns- 

son, bakaram., Auðarstr. 11, Rvík, rekum brauðgerðarhús hér í bænum, með 

ótakmarkaðri ábyrgð, og er firmanafnið Höfðabakarí. Hvor okkar um sig 

hefur rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Höfðabakari 

Edvard Bjarnason. 
Höfðabakari 

Sigurður Jónsson. 
Reykjavík, 17. jan. 1944. 

Edvard Bjarnason. Sigurður Jónsson. 

Við undirritaðir rekum í Gamla bíó sælgætis- og veitingasölu, með ótakmark- 

aðri ábyrgð, og er firmanafnið: Sælgætissalan í Gamla bíð. Hvor okkar um 

sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

pr. Sælgætissalan í Gamla bíó 
Hafliði Halldórsson. 

pr. Sælgætissalan í Gamla bió 
Garðar Þorsteinsson. 

Reykjavík, 21. des. 1943. 

Garðar Þorsteinsson, Hafliði Halldórsson, 

Vesturg. 19. Gamla bió, Reykjavík. 

Hinn 18. nóv. s. 1. seldum við allan rekstur okkar, og er firmað því hætt að 

starfa. Samkvæmt þessu óskum við, að nafn firmans verði afmáð úr firmaskrá 

Reykjavikur. 
Reykjavík, 14. jan. 1944. 

Bifreiðastöðin Geysir 

Kjartan Sveinsson. Hólmfríður Baldvinsson. Magnús Bjarnason. 

Stefanía Guðmundsdóttir. Finnbogi Eyjólfsson. 

Jóhann Guðmundsson er genginn úr neðanskráðu firma. Jafnframt hafa sam- 

lagsmenn, Brandur Búason og Kristján Pétursson, aukið tillög sín upp í 30000 

— þrjátíu þúsundir — króna hvor. 
Reykjavík, 1. febr. 1944. 

Heildverzlun Magni Guðmundsson 

M. Guðmundsson. 

Ég hef í dag veitt Eiríki A. Hjálmarssyni, Brekkustíg 16, Rvík, prókúruumboð 

fyrir firma mitt, Heildverzlunina Marz. Firmað ritar hann þannig: 

p. p. Heildverzlunin Marz 
E. Hjálmarsson. 

Reykjavík, 1. febr. 1944. 
Heildverzlunin Marz 

Ægir Ólafsson. 

Ég hef selt þeim Jóhanni Péturssyni, Bræðraborgarstíg 52, og Vilhjálmi Guð- 

mundssyni, Sogabletti I, verzlun mína, Bókaverzlun Guðmundar Gamalíels- 

sonar, og hafa þeir heimild til að reka hana framvegis undir því nafni. 

Reykjavík, 17. jan. 1944. 
Guðm. Gamalíelsson.
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Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt Bókaverzlun Guð- 227 mundar Gamalíelssonar, og rekum hana framvegis með ótakmarkaðri ábyrgð. Hvor okkar um sig ritar firmað, þannig: 
Bókaverzlun Guðmundar Gamalíelssonar 

Jóhann Pétursson. 
Bókaverzlun Guðmundar Gamalíelssonar 

Vilhj. Guðmundsson. 
Reykjavík, 17. jan. 1944. 

Vilhj. Guðmundsson. Jóhann Pétursson. 

37. Við undirritaðir rekum skóvinnustofu hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu Sigmar & Sverrir. Firmað ritum við Þannig: 
Sigmar & Sverrir 

Sigmar Guðmundsson. 
Sigmar & Sverrir 

Kristján Guðmundsson. 
Sigmar & Sverrir 

Sverrir Guðmundsson. 
Reykjavík, 28. jan. 1944. 

Sigmar Guðmundsson, Kristján Guðmundsson, Sverrir Guðmundsson, Bergstst. 16. Grundarst. 5. Bergstst. 11 A. 

38. Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár, að á almennum hluthafafundi í Litir & Lökk h/f, sem haldinn var 29. des. 1943, sagði stjórn félagsins af sér störfum, þar sem stjórnarmeðlimirnir höfðu selt hluti sína í félaginu. 
Úr stjórninni gengu þvi: Einar Gíslason, málaram., Bergstaðastr. 12 A, Ós- valdur Knudsen, málaram., Hellusundi 6 A, Åsgeir Stefånsson, framkvæmda- stjóri, Hafnarfirði, Pétur O. Johnson, framkvæmdastjóri, Reykjavík, Albert Er- lingsson, málaram., Brávallagötu 46, og varastjórnendur: Hannibal Sigurðsson og Othar Ellingsen. 
Á sama fundi var sú breyting gerð á lögum félagsins, að stjórn félagsins skuli nú skipuð þrem hluthöfum og einum til vara. Hlutu þessir menn kosningu i stjórn félagsins: Oddur Helgason, útgm., Þingholtsstr. 34, formaður, Gunn- laugur B. Björnsson, framkvst., Grettisg. 75, Helgi Magnússon, kaupm., Banka- str. 7. Til vara: Friðbjörg Ingjaldsdóttir, Þingholtsstræti 34. 
Á stjórnarfundi sama dag var samþykkt að veita Oddi Helgasyni, útgerðar- manni prókúru fyrir félagið og jafnframt að afturkalla prókúruumboð bad, er Pétur O. Johnson hefur haft. 
Undirskrift tveggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir félagið gagnvart öðr- um og ern sýnishorn undirskriftanna Þannig: 

Litir & Lökk h/f 
Oddur Helgason. Gunnl. B. Björnsson. 

Litir & Lökk h/f 
Oddur Helgason. Helgi Magnússon. 

Litir & Lökk h/f 
Gunnl. B. Björnsson. Helgi Magnússon.
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Prókúruhafar rita firmað þannig: 

p. p. Litir & Lökk h/f 

Oddur Helgason. 

p. p. Litir & Lökk h/f 

Gunnl. B. Björnsson. 

Reykjavík, 29. janúar 1944. 

Oddur Helgason. Gunnl. B. Björnsson. Helgi Magnússon. 

Sveini Sigfússyni, Njálsgötu 102, Rvík, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir 

H/f Stilli frá 1. þ. m. Firmað ritar hann þannig: 

. pr. pr. H/f Stillir 

Sv. Sigfusson. 

Reykjavik, 14. jan. 1944. 

H/f Stillir 

Magnús Guðbrandsson. Páll Einarsson. 

Við undirritaðir rekum raftækjavinnustofu í Reykjavík, sem fullábyrgir félagar, 

og heitir hún Radio & Raftækjastofan. Hvor okkar um sig ritar firmað, þannig: 

Radio & Raftækjastofan 

Sveinbjörn Egilsson. 

Radio & Raftækjastofan 

Magnús Jóhannsson. 

Reykjavík, 28. jan. 1944. 

Sveinbjörn Egilsson, Magnús Jóhannsson, 

Óðinsg. 2. s. st. 

Við undirritaðir, Árni Gunnlaugsson, járnsm., Laugav. 71, og Guðmundur Finn- 

bogason, járnsm., Grettisg. 20 B, báðir í Reykjavík, tilkynnum hér með, að ég, 

Árni Gunnlaugsson, hef selt Guðmundi Finnbogasyni, helming minn í járn- 

smiðju Árna £ Guðmundar, Laugavegi 71, og rekur Guðmundur hana framvegis 

í sínu nafni, en leggur firmanafnið niður. 

Reykjavík, 2. febr. 1944. 

Guðmundur Finnbogason. Árni Gunnlaugsson. 

Hér með tilkynnist, að við undirritaðir rekum smásöluverzlun hér í bænum, með 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu Verzlunin Málmey. Hvor um sig hefur 

rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Verzlunin Málmey 

E. G. Ólafsson. 
Verzlunin Málmey 

Björn Guðmundsson. 

Reykjavík, 2. júní 1943. 

Björn Guðmundsson, E. G. Ólafsson, 

Skeggjag. 16. Sogamýrarbl. 59.
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Það tilkynnist hér með, að ég undirritaður rek smásöluverzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, og heitir verzlunin Pétursbúð. Firmað rita ég þannig: 
Pétursbúð 

Pétur Jensen. 
Reykjavík, 31. jan. 1944. 

Pétur Jensen, 
Njálsg. 81. 

Ég undirritaður hef selt Haraldi Sigurðssyni, Bergststr. 46, verzlun mina, Eyja- 
búð, Bergstaðastr. 33, og eru skuldbindingar verzlunarinnar mér óviðkomandi 
frá deginum í dag. 

Reykjavík, 31. jan. 1944. 
Eyjólfur Guðmundsson, 

Bergststr. 32. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undirritaður keypt Verzlunina Eyjabúð, Berg- staðastræti 33, og rek hana áfram undir sama nafni og með ótakmarkaðri á- byrgð. Firmað rita ég þannig: 

pr. Verzl. Eyjabúð 
Har. Sigurðsson. 

Reykjavík, 31. jan. 1944. 
Haraldur Sigurðsson. 

Bergststr. 46. 

. Á aðalfundi 1. maí 1943 og félagsfundi 16. des. 1943, var ákveðið að auka hluta- fé hlutafélagsins Friðrik Bertelsen & Co. upp i kr. 170000 — eitt hundrað og 
sjötíu þúsundir króna. Hlutafjáraukningin er öll innborguð. 

Reykjavík, 14. febr. 1944. 
Í stjórn Friðrik Bertelsen & Co. h/f 
Fr. Bertelsen. Baldvin Jónsson. 

Frá og með 10. jan. 1944 afturkallast prókúruumboð það, sem Jón S. Baldurs, Skarphéðinsgötu 6, Reykjavík, hefur haft fyrir Kristján G. Gíslason & Co. h.f. 
Reykjavík, 24. jan. 1944. 

K. G. Gíslason. Lárus G. Lúðvígsson. 

Ég undirritaður, Gunnar A. Magnússon, Grettisgötu 7, veiti hér með ungfrú Laufeyju B. Magnúsdóttur, Hringbr. 158, prókúruumboð fyrir einkafyrirtæki min, verzlun mína á Grettisg. 7, og klæðskeravinnustofuna á Laugavegi 12, og 
ritar hún firmað þannig: 

pr. pr. Gunnar ÁA. Magnússon 
Laufey B. Magnúsdóttir. 
Reykjavík, 17. febr. 1944. 
Gunnar A. Magnússon, 

Laugavegi 12. 
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Ég undirritadur, Sigurdur Sigurdsson, Þórsgötu 14, Rvík, rek vefnaðarvöru- 

verzlun hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, er heitir Kjólabúðin. Firmað 

rita ég þannig: 
pr. Kjólabúðin 

Sig. Sigurðsson. 
Reykjavík, 15. febr. 1944. 

Sigurður Sigurðsson. 

Í dag höfum við veitt ungfrú Önnu Valdimarsdóttur prókúruumboð fyrir fyrir- 

tæki okkar, og ritar hún firmað þannig: 

pr. pr. Verzlun Ingibjargar Johnson 

Anna Valdimarsdóttir. 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 

pr. Verzlun Ingibjargar Johnson. 

Sv. Bernhöft. 

Það tilkynnist hér með, að ég hef selt Þorláki Lúðvíkssyni hluta minn í Hús- 

gagnaverzlun Reykjavíkur frá 1. okt. s. l. að telja. Eru því allar skuldbindingar 

firmans frá þeim tíma mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 12. febr. 1944. 
Jón Magnússon. 

Frá 1. okt. s. 1. hef ég gerzt meðeigandi Guðmundar H. Guðmundssonar að 

firmanu Húsgagnaverzlun Reykjavíkur sem fullábyrgur félagi. Firmað rita ég 

þannig: 
Húsgagnaverzlun Reykjavíkur 

Þ. Lúðvíksson. 

Reykjavík, 12. febr. 1944. 

Þorlákur Lúðvíksson. Guðm. H. Guðmundsson. 

Á aðalfundi í H/f Aski, Reykjavík, sem haldinn var 2. júlí 1942, varð sú breyt- 

ing á stjórn félagsins, að formaður stjórnarinnar, Pétur Magnússon, bankastjóri, 

baðst undan endurkosningu. Formaður í hans stað var kosinn Kjartan Thors, 

Laufásvegi 40, Rvík, en meðstjórnendur þeir Guðmundur Þórðarson, Vestur- 

götu 39, Rvík, og Tryggvi Ólafsson, Hringbr. 185, Rvík. Varastjórnandi var kos- 

inn Thor R. Thors, Sóleyjargötu 25, Rvík. 
Reykjavík, 10. febr. 1944. 

Kjartan Thors. Guðm. Þórðarson. Tryggvi Ólafsson. 

Við undirrituð rekum og höfum rekið síðan í ársbyrjun 1943, ljósprentunar- 

stofu (offset lithography) hér í bænum, undir firmanafninu Lithoprent, sem 

við eigum að helmingi hvort, og var stofnframlag hvors okkar kr. 85650.00. Við
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berum hvort um sig ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum firmans. Hvort okkar um sig getur skuldbundið fyrirtækið og eru undirskriftar okkar þannig: 
Lithoprent 

E. Þorgrímsson. 
Lithoprent 

Anna Þorgrímsdóttir. 
Reykjavík, 18. febr, 1944. 

Anna Þorgrímsdóttir, Einar Þorgrímsson, 
Meðalholti 5. Karlagötu 6. 

53. Með því að firmað „Jón & Geiri“ er hætt rekstri, óskast það afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 1. marz 1944. 
Jón Guðlaugsson, 
Miklubraut 30. 

54. Það tilkynnist hér með, að ég hef veitt Magnúsi Pálssyni, N Jálsgötu 10, Rvík, prókúruumboð fyrir verzlun mína, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Kiddabúð 
Magnús Pálsson. 

Reykjavík, 17. febr. 1944. 
Kiddabúð 

Kristján Jónsson. 

55. Ég undirritaður, Kristján Sigurmundsson, rek sælgætisgerð hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, og heitir Sælgætisgerðin Svalan. Firmað rita ég þannig: 
Sælgætisgerðin Svalan 
Kr. Sigurmundsson. 

Reykjavík, 25. febr. 1944. 
Kristján Sigurmundsson, 
Grundarstíg 11, Rvík. 

56. Með því að firmað Jón Ólafsson & Aaberg hér í bænum, er hætt rekstri, þá ósk- ast það afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 28. febr. 1944. 

Jón Ólafsson, Henry Aaberg, 
rafvirkjam. rafvirkjam. 

57. Með því að Raftækjaverzlunin Jón Sigurðsson er hætt rekstri, þá óskast hún hér með afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 1. marz 1944. 

Júlíus Björnsson. 
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Pad tilkynnist hér med, ad ég undirritadur rek klæðskeraverkstæði og verzlun 

í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, er heitir „Klæðskerinn“. Firmað rita ég 

þannig: 
Klæðskerinn 

Kristinn O. Einarsson. 

Reykjavík, 11. marz 1944. 
Kristinn O. Einarsson, 

Hávallagötu 13, Rvík. 

Hér með tilkynnist, að ég rek kjötbúð og pylsugerð í Reykjavík, með ótakmark- 

aðri ábyrgð, og er firmanafnið: „Kjöt & Bjúgu“. Firmað rita ég þannig: 

Kjöt & Bjúgu 
Ragnar Pétursson. 

Reykjavík, 25. febr. 1944. 

Ragnar Pétursson, 

Holtsgötu 25. 

Það tilkynnist hér með, að ég hef lagt niður firma mitt „Nýlenduvöruverzlun 

Jes Zimsen“ í Reykjavík, og óska að firmanafnið verði strikað út úr firmaskrá 

Reykjavíkur. 
Reykjavík, 7. marz 1944. 

Sigurgisli Guðnason, 

Tjarnargötu 36. 

Það tilkynnist hér með, að ég, Sveinbjörn H. Pálsson, Hverfisg. 90, hef selt 

Einari Jónssyni, s. st., eignarhluta minn i Vélsmiðjunni Dofra, Hverfisgötu 90, 

hér, og að hann er hér eftir einn eigandi téðrar vélsmiðju. Frá þessum degi 

fellur og niður prókúruumboð það, er ég hef haft fyrir vélsmiðjuna. 

Með tilvísun til ofanrilaðs er ég, Einar Jónsson, nú einn eigandi Vélsmiðj- 

unnar Dofra, og rita firmað hér eftir einn. 

Til staðfestu ofanrituðu eru nöfn okkar. 
Reykjavík, 11. marz 1944. 

Sveinbjörn H. Pálsson. Einar Jónsson. 

Þorvaldur Guðmundsson, framkvstj., Barónsstíg 51, og Steingrímur Magnússon, 

frkvstj., Veltusundi 3, reka undir firmanafninu Sild & Fiskur, verzlun og verk- 

smiðju, með ótakmarkaðri ábyrgð, til þess að selja fisk og vinna á nýtizku hátt. 

Hvor aðila um sig hefur rétt til að rita firmað. Þó þarf undirskrift beggja til 

kaupa, sölu og veðsetningar á fasteignum og skipum. Undirskriftunum er hagað 

þannig: 
Sild £ Fiskur 

Þ. Guðmundsson. Steingr. Magnússon. 

Sild & Fiskur 
Þ. Gudmundsson. 

Sild & Fiskur 
Steingr. Magnusson. 

Reykjavik, 2. marz 1944. 

Þ. Guðmundsson. Steingr. Magnússon.



63. 

64. 

66. 

391 

Hér med tilkynnist, að Steingrími Þorleifssyni, Ránargötu 5, Rvík, veitist pró- 
kúruumboð fyrir fyrirtæki vort, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. V. Thorsteinsson & Co. 
Steingr. Þorleifsson. 

Enn fremur veitist honum sams konar umboð fyrir undirritaðan persónulega, 
og ritar þá nafn sitt þannig: 

pr. pr. Viðar Thorsteinsson 
Steingr. Þorleifsson. 

Reykjavík, 19. febrúar 1944. 
V. Thorsteinsson & Co. 
Viðar Thorsteinsson. 

Með því að veitingahúsið Hressingarskrálinn, Austurstræti 10, Rvík, hefur verið 
selt samnefndu hlutafélagi, óskast firmað afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 2. marz 1944. 
Haraldur Árnason. 

Hér með tilkynnist, að meðundirrituð, Margrét Svana Hagan, Laufásv. 12, er 
nú ein eigandi að Hattastofu Svönu og Lárettu Hagan hér í bænum, og rekur 
hún fyrirtækið með óbreyttu nafni, og ritar firmað þannig: 

Hattastofa Svönu og Lárettu Hagan 
Svana Hagan. 

Prókúruumboð Haraldar Hagan helzt óbreytt. 

Reykjavík, 1. marz 1944. 
Margrét Svana Hagan. 

Fyrir hönd dánarbús Lárettu Hagan 
Haraldur Hagan. Axel Guðmundsson. 

Ég undirrituð tilkynni hér með, að ég hef hinn 15. marz selt minn hluta í Hár- 
greiðslustofunni Vogue, Skólavörðustíg 5, Torfhildi Baldvinsdóttur, Skólavörðu- 
stig 5, og eru því allar skuldbindingar téðst firma mér óviðkomandi frá sama 
tíma. 

Reykjavík, 16. marz 1944. 
Þrúður Gunnarsdóttir. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég hinn 15. marz keypt af frú Þrúði Gunnars- 
dóttur, Hverfisgötu 39, hennar hluta í Hárgreiðslustofunni Vogue, Skólavörðu- 
stig 5, og er ég ein eigandi firmans frá sama tíma og hef ein rétt til að rita firmað 
og skuldbinda það. Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og rita ég það 
þannig: 

Hárgreiðslustofan Vogue 
Torfhildur Baldvinsdóttir. 
Reykjavík, 16. marz 1944. 
Torfhildur Baldvinsdóttir. 
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Hér með tilkynnist, að hinn 28. febr. s.l., seldi ég undirritaður Einari Guðjohn- 

sen, kaupm., Húsavík, verzlunina og prjónastofuna Vestu hér í bænum. Eru 

skuldbindingar firmans, sem tilkomnar eru eftir nefndan dag, mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 9. marz 1944. 
Ingólfur Gíslason. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt verzlunina og prjónastofuna Vestu hér 

í bænum. Skuldbindingar firmans, sem til eru orðnar fyrir 28. febrúar s. l, eru 

mér óviðkomandi. Ég rek firmað með ótakmarkaðri ábyrgð og hef einn rétt til 

að rita það. Rita ég firmað þannig: 
„Vesta“ 

Einar Guðjohnsen. 
Reykjavík, 9. marz 1944. 

Einar Guðjohnsen. 

Frá 1. marz 1944 hefur Sigurður Guðmundsson verið ráðinn framkvæmdastjóri 

Lakk- & málningarverksmiðjunnar Hörpu h/f, og fer hann með ótakmarkað 

prókúruumboð félagsins. 
Firmað ritar hann þannig: 

pr. pr. Lakk- & málningarverksmiðjan Harpa h/f 

Sig. Guðmundsson. 

Frá sama tíma lætur Pétur Guðmundsson af störfum sem framkvæmdarstjóri 

félagsins, og afturkallast prókúruumboð hans. 
Reykjavík, 2. marz 1944. 

Í stjórn Lakk- og málningarverksmiðjunnar Hörpu h/f 

Pétur Guðmundsson. Ludvig Einarsson. Trausti Ólafsson. 

Á aðalfundi H/f Victors, 27. þ. m., var samþykkt að auka hlutafé félagsins um 

40000 — fjörutíu þúsundir — króna. Hefur hlutaf járaukinn verið innborgaður, 

og nemur hlutafé félagsins nú 160000 — eitt hundrað og sextíu þúsundum — 

króna. 
Reykjavík, 27. marz 1944. 

Stjórn H/f Victors 

Einar B. Guðmundsson. Pétur Guðmundsson. Guðm. Halldórsson. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Rvíkur, að á fundi, er haldinn var 

í h/f Rafmagn, Vesturgötu 10, Reykjavík, hinn 14. des. f. á, voru eftirgreindir 

menn kosnir í stjórn félagsins: Gissur Pálsson, Kjartansgötu 2, formaður, og 

meðstjórnendur Jónas S. Jónasson, Amtmannsstig 5, og Ari Guðmundsson, Há- 

túni 9. Varamaður í stjórnina var kosinn Sophus Guðmundsson, Kjartansg. 2. 

Þá var og Sophus Guðmundsson kosinn til þess að hafa á hendi prókúruumboð 

fyrir hlutafélagið. 

Sophus Guðmundsson ritar nafn hlutafélagsins þannig: 

pr. pr. h/f Rafmagn 
Sophus Guðmundsson. 

Reykjavík, 10. marz 1944. 

Gissur Pálsson. Jónas S. Jónasson. 

Sophus A. Guðmundsson. Ari Guðmundsson.
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Å adalfundi i Sutunarverksmidjunni h/f 26. febr. s. l, gekk Ingolf Petersen, Ingólfsstræti 12, Rvík, úr stjórninni; í stað hans var kosinn Þorsteinn Guð- brandsson, Álafossi. Þá tilkynnist enn fremur, að Helga Guðlaugssyni, Grettisg. 77, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir félagið, og er hann ráðinn fram- kvæmdastjóri þess. En prókúruumboð Hafliða Bjarnasonar, Njálsg. 71, er hér með afturkallað, og lætur hann jafnframt af framkvæmdastjórn. Prókúruhafi 
ritar firmað þannig: 

pr. pr. Sútunarverksmiðjan h/f 
Helgi Guðlaugsson. 

Reykjavík, 1. marz 1944. 
Guðmundur Þórðarson. Ragnar Kristjánsson. Þorsteinn Guðbrandsson. 

Stjórn Almennra Trygginga h/f hefur á fundi sínum í dag ákveðið að afhenda bæjarsjóði Reykjavíkur að handveði verðbréf að nafnverði kr. 500000 — fimm hundruð þúsundir króna — til tryggingar skuldbindingum þeim, er félagið hefur tekizt á hendur samkvæmt samningi við bæjarstjórn Reykjavíkur um bruna- tryggingar húseigna í Reykjavík. 
Verðbréf þessi hafa hluthafar Almennra Trygginga h/f afhent félaginu til tryggingar efndum á gefnum hlutafjárloforðum, samkv. 4. gr. félagslaganna. 

Reykjavík, 21. marz 1944. 
Stjórn Almennra Trygginga h/f 

Geir H. Zoöga. Gunnar Einarsson. G. Guðjónsson. Sig. Jónsson. 

  

Frá og með deginum í dag veitist ungfrú Þóru Þórðardóttur, Nýlendug. 15 A, Rvík, prókúruumboð fyrir Þvottahúsið Grýtu h/f, og hefur hún öll réttindi pró- kúruhafa samkvæmt lögum. Firmað ritar hún þannig: 
pr. pr. Þvottahúsið Grýta h/f 

Þóra Þórðardóttir. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð það, sem frú Oddný Friðriksdóttir, Kjartansgötu 5, Rvík, hefur haft fyrir félagið. 
Reykjavík, 22. febr. 1944. . 

Ingibjörg Sölvadóttir. Bergrós Jónsdóttir. Þóra Þórðardóttir. 

Við undirritaðir, Jóhann Sigurgeirsson, Flókagötu 9, og Þórarinn Sigurgeirsson, Sólvallagötu 7 A, önnumst pipu- og miðstöðvarlagningar og annan skyldan at- vinnurekstur hér í bænum sem fullábyrgir félagar, og er firmanafnið Jóhann & Þórarinn. Firmað ritum við hvor um sig, þannig: 
Jóhann & Þórarinn 
Jóh. Sigurgeirsson. 
Jóhann £ Þórarinn 

Þórarinn Sigurgeirsson. 
Reykjavík, 14. marz 1944. 

Jóhann Sigurgeirsson. Þórarinn Sigurgeirsson. 
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Hinn 17. marz s.l. seldum við undirritaðir Verzlunina Njálsbúð, Njálsgötu 26, 

Jóni M. Péturssyni, verzlm., Laugavegi 137, Rvík. Frá þeim degi er rekstur verzl- 

unarinnar okkur óviðkomandi. 

"Reykjavik, 23. marz 1944. 

Eggert 1. Ísdal, Sigurður Guttormsson, 

Haðarstíg 20. Grettisg. 69. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undirritaður keypt Verzlunina Njálsbúð og 

rek ég fyrirtækið áfram, með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Njálsbúð 

Jón M. Pétursson. 

Reykjavík, 23. marz 1944. 

Jón M. Pétursson. 

Með því að firmað Larsen á Schröder er hætt störfum, óskast það afmáð úr 

firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 23. marz 1944. 

Fyrir mina hönd og Georgs B. Larsen 
Johan Schröder. 

Ég undirritaður rek viðgerðar- og smíðaverkstæði hér í bænum, með ótakmark- 

aðri ábyrgð, er heitir Dvergasteinn. Firmað rita ég þannig: 

Dvergasteinn 

Eggert 1. Ísdal. 
Reykjavík, 30. marz 1944. 

Eggert Ingvarsson Ísdal, 
Hadarstig 20. 

Við undirritaðir, Sigmundur Jóhannsson, kpm., Freyjugötu 40, Rvík, og Einar 

Egilsson, kpm., Blómvallagötu 13, Rvík, rekum umboðs- og heildverzlun i 

Reykjavik sem fullåbyrgir félagar, er heitir „Sigmundur Jóhannsson & Co.“. 

Hvor okkar um sig getur skuldbundið firmað, og ritum við það þannig: 

Sigmundur Jóhannsson & Co. 

Sigm. Jóhannsson. 

Sigmundur Jóhannsson & Co. 

Einar Egilsson. 

Reykjavík, 1. apríl 1944. 

Sigm. Jóhannsson. Einar Egilsson. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, sem Sigurjón Jónsson, Þórsgötu 4, 

Rvík, hefur haft fyrir mig. Jafnframt hef ég veitt syni minum, Eyjólfi Guð- 

steinssyni, Laugav. 34, Rvík, prókúruumboð fyrir verzlun mína og saumastofu, 

og hefur hann öll réttindi prókúruhafa samkvæmt lögum. Firmað ritar hann 

nig: þannig pr. pr. Guðsteinn Eyjólfsson 

Eyjólfur Guðsteinsson. 

Reykjavík, 5. apríl 1944. 

Guðsteinn Eyjólfsson, 

Laugav. 34.
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80. Með því að prókúruumboð það, er ég á sínum tíma veitti Gunnari Halldórs- 227 syni fyrir mig, er úr gildi fallið, óskast það hér með afmáð úr firmaskrá Reykja- 
víkur. Reykjavík, 5. apríl 1944. 

Geir H. Zoöga. 

81. Ég undirritaður rek smásöluverzlun í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, er 
heitir Verzlunin Valencia. Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Valencia 

Sigurjón Sigurðsson. 
Reykjavík, 11. apríl 1944. 

Sigurjón Sigurðsson, 
Njálsgötu 48, Rvík. 

82. Það tilkynnist hér með, að Gunnar Jónasson, frkvstj., Vifilsg. 7, hefur innleyst 
hluta dánarbús Björns M. Olsen í sameignarfélaginu „Stálhúsgögn“, og er því 
frá 1. janúar 1944 að telja einkaeigandi firmans. 

Reykjavík, 13. apríl 1944. 
Svava Stefánsdóttir Olsen. Gunnar Jónasson. 

83. Við undirritaðir, Gísli Indriðason, Hrísateigi 10, og Áki Jakobsson, Rauðarárstíg 32, rekum fasteigna-, skipa- og verðbréfasölu með ótakmarkaðri ábyrgð og sem sameignarfélag, undir nafninu „Sölumiðstöðin“. Hvor okkar um sig ritar 
firmað, þannig: Sölumiðstöðin 

G. Indriðason. 

Sölumiðstöðin 

Áki Jakobsson. 
Reykjavík, 15. apríl 1944. 

G. Indriðason. Áki Jakobsson. 

84. Ég undirrituð, Sigríður Einarsdóttir, Ásvallagötu 1, sem sit í óskiptu búi eftir ' mann minn, Magnús Benjamínsson, úrsmíðameistara, tilkynni hér með til firma- skrár Reykjavíkur, að ég rek áfram fyrirtæki hans, „Magnús Benjamínsson 
& Co, hér í bæ, með ótakmarkaðri ábyrgð, ásamt meðundirrituðum, fullábyrg- um félögum, þeim Hirti R. Björnssyni, Holtsgötu 26, Ólafi Tryggvasyni, Víði- mel 30, og Sverri Sigurðssyni, Ásvallagötu 1. Hvert okkar um sig hefur rétt til að skuldbinda firmað, og ritum við firmað þannig: 

Magnús Benjamínsson & Co. 
Sigríður Einarsdóttir. 

Magnús Benjamínsson £ Co. 
Ólafur Tryggvason. 

Magnús Benjamínsson £ Co. 
Hjörtur R. Björnsson. 

Magnús Benjaminsson & Co. 
Sverrir Sigurðsson. 

Reykjavík, 14. apríl 1944. 
Sigríður Einarsdóttir. Hjörtur R. Björnsson. 
Ólafur Tryggvason. Sverrir Sigurðsson.
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. Með því að firmað „Nýja fornsalan“ er hætt rekstri, þá óskast það hér með af- 

máð úr firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 12. apríl 1944. 

Lúðvík Eggertsson. 

Við undirritaðir tilkynnum hér með, að við rekum atvinnu með ótakmarkaðri 

ábyrgð hér í bænum, undir nafninu Prentmyndastofan Litróf. Eigendur firmans 

eru Eymundur Magnússon, Laugav. 143, og Ingimundur Eyjólfsson, Ljósvalla- 

götu 18, báðir hér í bænum. Firmað framleiðir alls konar prentmyndamót og 

annað, er lýtur að bókaskreytingu og blaða. Hvor okkar um sig ritar firmað, 

þannig: 
Prentmyndastofan Litróf 
Eymundur Magnússon. 

Prentmyndastofan Litróf 
Ingimundur Eyjólfsson. 

Undirskrift beggja er nauðsynleg til að skuldbinda firmað með víxiláritun 

eða annarri ábyrgð, sem er óviðkomandi viðskiptum þess, svo og til að veðsetja 

eignir félagsins og tæki vegna eigin skuldbindinga þess, og ritum við þá firmað 

þannig: 
Prentmyndastofan Litróf 

Eymundur Magnússon. Ingimundur Eyjólfsson. 

Reykjavík, 21. apríl 1944. 

Eymundur Magnússon. Ingimundur Eyjólfsson. 

Það tilkynnist hér með, að með kaupsamningi dags. 19. jan. 1934, seldi ég undir- 

ritaður frú Helgu Sigurðsson, Garðastræti 39 hér í bæ, verzlun mína, Skógafoss. 

Reykjavík, 17. apríl 1944. 
Hans R. Þórðarson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt verzlunina Skógafoss og rek hana undir 

sama verzlunarnafni og með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Reykjavík, 17. apríl 1944. 
F. h. Helgu Sigurðsson 

S. Sigurjónsson, 

hrl., e. u. 

Það tilkynnist hér með, að sameiginleg undirskrift okkar allra eigenda firmans 

Tryggva Péturssonar & Co., Skúlag. 32, er nauðsynleg til þess að skuldbinda fé- 

lagið. Firmað ritum við þannig: 
Tryggvi Pétursson & Co. 

Þorgils Tryggvi Pétursson. Stefán Sigurðsson. Guðjón Guðmundsson. 

Reykjavík, 26. april 1944. 

Þorgils Tryggvi Pétursson, Stefán Sigurðsson, — Guðjón Guðmundsson, 

Njálsgötu 34. Laugavegi 37. Flókagötu 14.
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nafnið afmáð ur firmaskrå Reykjavikur. 
Reykjavik, 27. april 1944. 

Guðm. Halldórsson. Lúðvík Þorgeirsson. Sigurbj. Björnsson. 

Það tilkynnist hér með, að hinn 6. febrúar s. 1. hafa sengið í einkafirma mitt, 
umboðs- og heildsölufirmað Adolph Bergsson, sem fullábyrgir félagar, þau 
Guðrún Elísdóttir, Túngötu 35, og Bergur Rósinkranzson, Þórsgötu 21 hér í bæ. 

Nafn firmans verður Adolph Bergsson & Co. Þau Guðrún Elísdóttir og Bergur Rósinkranzson hafa hvort um sig rétt til að rita firmað, og rita þau bad 
bannig: 

pr. Adolph Bergsson & Co. 
Bergur Råsinkranzson. 

pr. Adolph Bergsson & Co. 
Guðrún Elísdóttir. 

Reykjavík, 14. apríl 1944. 
Adolph Bergsson. Guðrún Elísdóttir. Bergur Rósinkranzson. 

Ég undirritaður hef selt Jakobi M. Bjarnasyni, Þórsgötu 29, firmað Verzlunina 
Víði, Þórsgötu 29, og eru mér óviðkomandi síðari skuldbindingar firmans. 

Reykjavík, 28. apríl 1944. 
Sigurður Gíslason. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég undirritaður keypt firmað Verzlunina Víði 
í Rvík, og rek ég fyrirtækið áfram, með ótakmarkaðri ábyrgð. Firmað rita ég 
Þannig: 

Verzlunin Víðir 
Jakob M. Bjarnason. 

Reykjavík, 28. apríl 1944. 
Jakob M. Bjarnason. 

Hinn 21. júní 1943 seldi ég Þórði Guðmundssyni, Grundarstíg 11 í Rvík, firma 
mitt „Efnablönduna í Reykjavík“. Allar skuldbindingar firmans frá þeim degi 
eru mér óviðkomandi. Fellur því niður prókúruumboð það, er Ernst Schickler 
hafði fyrir firmað. 

Reykjavík, 5. apríl 1944. 
Vilhelmína Schickler. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég 21. júní 1943 keypt firmað „Efnablönduna í 
Rvík“ af frú Vilhelmínu Schickler, og ber ég frá og með þeim degi einn per- 
sónulega ábyrgð á skuldbindingum firmans. Firmað rita ég þannig: 

Efnablandan í Rvík 
Þórður Guðmundsson. 

Reykjavík, 5. apríl 1944. 
Þórður Guðmundsson, 

Grundarstíg 11. 
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Á aðalfundi í h/f Sportvörum hinn 25. marz 1944 var ákveðið að auka hluta- 

fé félagsins um 70000 kr. í 75000 — sjötíu og fimm þúsund — krónur. Hluta- 

fjáraukningin er nú öll greidd. 
Reykjavík, 2. apríl 1944. 

Sportvörur h/f 

Jón Jónsson. Snorri Jónsson. 

Á aðalfundi Hólmgarðs h/f hinn 14. des. 1943 gekk Sigvaldi Thordarson úr 

stjórninni, en í hans stað var kosinn Gísli Halldórsson, Efstasundi 57, Reykja- 

vík, og á aðalfundi sama félags 11. marz 1944 gengu úr stjórninni þeir Þórarinn 

Egilsson og Sigurður Guðjónsson, en í þeirra stað voru kosnir Guðmundur St. 

Gíslason, Víðimel 61, Rvík, og Jón Jónsson, Öldugötu 12, Hafnarfirði. Vara- 

stjórnandi er Þórarinn Egilson, Hafnarfirði. 

Reykjavík, 11. apríl 1944. 

Guðm. St. Gíslason. Gísli Halldórsson. Jón Jónsson. 

Á fundi í Verksmiðjunni Vífilfelli h/f 21. nóv. 1942 var samþykkt að auka 

hlutaféð um 20000 kr. upp í 100000 — eitt hundrað þúsund — krónur, sem voru 

þá þegar innborgaðar að fullu. 
Reykjavík, 21. apríl 1944. 

Verksmiðjan Vífilfell h/f 

G. Elísson. Ásta Pétursdóttir. 

Á aðalfundi Bókaverzlunar Ísafoldar h/f, hinn 5. maí 1944, voru eftirtaldir menn 

kosnir í stjórn félagsins: Pétur Ólafsson, hagfr., Rauðará, form. Meðstjórn- 

endur: Ólafur Johnson, konsúll, og Gunnar Einarsson, framkvæmdastj. 

Reykjavík, 6. mai 1944. 

Pétur Ólafsson. Gunnar Einarsson. 

Á aðalfundi Ísafoldarprentsmiðju h/f, hinn 5. maí 1944, voru eftirtaldir menn 

kosnir í stjórn hlutafélagsins: Pétur Ólafsson, hagfr., Rauðará., form. Með- 

stjórnendur: Ólafur Johnson, konsúll, og Gunnar Einarsson, prentsmiðjustj. 

Reykjavík, 6. maí 1944. 

Pétur Ólafsson. Gunnar Einarsson. 

Ég undirritaður rek trésmiðju í Rvík undir nafninu Trésmiðja Sveins M. Sveins- 

sonar sf. Samlagsfélagar eru: Haraldur Sveinsson, Tjarnargötu 36, Rvík, með 

kr. 20000.00 og Sveinn K. Steinsson, Tjarnargötu 36, Reykjavík, með kr. 20000.00. 

Ég einn ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins og rita það þannig: 

Trésmiðja Sveins M. Sveinssonar s/f 

Sv. M. Sveinsson. 

Reykjavík, 6. maí 1944. 

Sveinn M. Sveinsson.
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Með því að firma vort, Verzlunar- og byggingarfélagið Borgin, er hætt rekstri, 
þá óskast það hér með afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 15. okt. 1943. 
Þorkell Ingibergsson. Ingib. Þorkelsson. 

Á aðalfundi h/f Sjóklæðagerðar Íslands, Reykjavík, 30. jan. 1943, var samþykkt 
að auka hlutafé félagsins um 93000 kr. Hlutafé félagsins er nú alls 343000 — 
Þrjú hundruð fjörutíu og þrjú þúsund — krónur og er allt innborgað. 

Reykjavík, 24. apríl 1944. 
Sig. B. Runólfsson. J. Thordarson. Örnólfur Valdimarsson. 

Á aðalfundi h/f Sjóklæðagerðar Íslands, Reykjavík, 19. apríl 1944, var kosin 
stjórn félagsins, sem hér segir: Formaður Sigurður B. Runólfsson, Laufásvegi 
16; meðstjórnendur: Jón Thordarson, Garði, Skerjafirði, og Örnólfur Valdi- 
marsson, Súgandafirði. 

Reykjavík, 24. apríl 1944. 
Sig. B. Runólfsson. J. Thordarson. Örnólfur Valdimarsson. 

Hér með tilkynnist, að Ara Guðmundssyni, Hátúni 9, Reykjavík, veitist pró- 
kúruumboð fyrir firma okkar, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kristján G. Gíslason & Co. h/f 
Ari Guðmundsson. 

Reykjavík, 13. maí 1944. 
Kristján G. Gíslason & Co. h/f 

K. G. Gíslason. Arnbjörn Óskarsson. 

Hér með afturkallast prókúruumboð það, er Baldvin K. Sveinbjörnsson hefur 
haft fyrir h/f Laxinn. Jafnframt tilkynnist, að við veitum hér með Skúla Páls- 
syni, Barónsstíg 43, prókúruumboð fyrir félagið og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. h/f Laxinn 
Skúli Pálsson. 

Reykjavík, 12. maí 1944. 
H/f Laxinn 

Baldvin K. Sveinbjörnsson. Svava Skaftadóttir. Skúli Pálsson. 

Við undirrituð, Anna Þórðardóttir, Sjafnarg. 9, og Einar Guðjónsson, Lokastig 
26, tilkynnum hér með, að ég, Einar Guðjónsson, hef selt frú Önnu Þórðardóttur 
minn hluta í firmanu „Anna Þórðardóttir & Co.“, Skólavörðustíg 3, hinn 30. 
apríl 1944, og rekur meðundirrituð, frú Anna Þórðardóttir, firmað framvegis 

. undir sínu nafni, en leggur firmanafnið niður. Jafnframt fellur niður prókúru- 
umboð það, er ég, Einar Guðjónsson, hef haft fyrir téð firma. 

Reykjavík, 30. apríl 1944. 
Einar Guðjónsson. Anna Þórðardóttir. 
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105. Ég undirritaður hef selt Kristjáni Sigurmundssyni eignarhluta minn í Sælgætis- 

gerðinni Crystal, og eru mér allar skuldbindingar firmans óviðkomandi frá 

þessum degi að telja. 
Reykjavík, 14. ágúst 1942. 

Sæm. Þórðarson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég keypt eignarhluta Sæmundar Þórðarsonar í 

Sælgætisgerðinni Crystal, og rek ég hér eftir fyrirtækið einn og hef einn rétt 

til þess að skuldbinda það. 
Reykjavík, 14. ágúst 1942. 
Kristján Sigurmundsson. 

106. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður, Jón 

Guðnason, fiskkaupmaður, Bergstaðastræti 44, Reykjavík, er genginn úr firm- 

anu „Fiskhöllin, Jón & Steingrímur“, og ber ég ekki lengur neina ábyrgð á 

skuldum eða skuldbindingum þess. Ég hef þó samþykkt, að nafn mitt haldist 

áfram í firmanafninu. 

Samkvæmt framansögðu er ég undirritaður, Steingrímur Magnússon, fisk- 

kaupmaður, Veltusundi 3 B, Reykjavík, orðinn einkaeigandi firmans „Fisk- 

höllin, Jón & Steingrímur“. Rek ég það hér eftir einn og með ótakmarkaðri 

ábyrgð á öllum skuldum þess og skuldbindingum. Firmaritun er óbreytt. 

Reykjavík, 6. júní 1944. 

Jón Guðnason. Steingr. Magnússon. 

107. Það tilkynnist hér með, að ég undirrituð rek smásöluverzlun, sauma- og prjóna- 

stofu í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu „Þórelfur“. 

Firmað rita ég þannig: 
„Þórelfur“ 

Viktoria Bjarnadóttir. 
Reykjavík, 7. júní 1944. 
Viktoria Bjarnadóttir, 

Miðstræti 8 B, Reykjavík. 

108. Það tilkynnist hér með, að við undirrituð rekum bókaútgáfu og verzlun með 

bækur og ritföng í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, og er firmanafnið 

„Fróði“. Firmað ritum við hvort um sig, þannig: 

' Fróði 
Lára Pétursdóttir. 

Fróði 
Þorvaldur Sigurðsson. 

Reykjavík, 13. júní 1944. 

Lára Pétursdóttir, Þorvaldur Sigurðsson, 

Leifsgötu 4. s. st. 

109. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að Guðmundur J. Andrés- 

son, gullsm., Laugavegi 50, hefur tekið við framkvæmdastjórn fyrir Silfursmiðj-
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una h/f, Reykjavík. Hefur hann jafnframt prókúruumboð fyrir félagið og ritar 227 það þannig: 

pr. pr. H/f Silfursmiðjan 
Guðm. Andrésson. 

Jafnframt lætur Guðmundur Þorsteinsson af framkvæmdastjórn fyrir fé- lagið og afturkallast prókúruumboð hans hér með. 
Reykjavík, 9. júní 1944. 

Guðm. Þorsteinsson. Guðmundur J. Andrésson. Óskar Gíslason. 

Það tilkynnist hér með, að Tómasi Péturssyni, Víðimel 43, Reykjavík, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir félag vort, með öllum réttindum samkvæmt lögum. Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Ólafur Gíslason og Co. h/f 

Tómas Pétursson. 
Reykjavík, 24. júní 1944. 
Ólafur Gíslason og Co h/f 

Ól. Gíslason. Einar Pétursson. 

Við undirritaðir höfum í dag selt eignarhluta okkar í verzluninni Holti, Skóla- vörðustig 22 C, meðeiganda okkar, Lárusi Guðbjartssyni, Hringbraut 48. frá og með 1. janúar s. 1. að telja. Eru skuldbindingar téðrar verzlunar eftir þann dag okkur óviðkomandi og ber Lárus Guðbjartsson einn ábyrgð á rekstrinum frá þeim degi að telja. 

Reykjavík, 14. janúar 1944. 
Gunnar Thorarensen, Árni Skúlason, 

Reynimel 37. . Hrannarstíg 3. 

Ég undirritaður hef keypt eignarhluta meðeigenda minna í verzluninni Holti, Skólavörðustíg 22 C, hér í bænum, þeirra Gunnars Thorarensen, Reynimel 37, og Árna Skúlasonar, Hrannarstig 3, frá og með 1. janúar 1944 að telja. Eru Þeim allar skuldbindingar verzlunarinnar óviðkomandi eftir þann dag og ber ég einn ábyrgð á rekstri hennar. 
Reykjavík, 14. janúar 1944. 

Lárus Guðbjartsson, 
Hringbraut 48. 

Við undirritaðir, Dagur Óskarsson, Ingimar Guðmundsson og Jón Jónsson, allir til heimilis á Hrísateigi 19, og Jón Bjarnason, Þórsgötu 19, rekum í Reykjavík verzlun og iðnað undir nafninu „Húsmunir“ og er áhyrgð okkar allra ótak- mörkuð. Hver okkar um sig hefur rétt til að rita firmað, en samþykki allra þarf til veðsetningar eigna eða kaupa á eignum. Firmaritun: 
„Húsmunir“ 
Jón Jónsson. 
„Húsmunir“ 

Jón Bjarnason.



113. 

114. 

115. 

116. 

402 

„Húsmunir“ 
Dagur Óskarsson. 

„Húsmunir“ 

Ingimar Guðmundsson. 
Reykjavík, 5. júni 1944. 

Jón Jónsson. Jón Bjarnason. Dagur Óskarsson. 

Ingimar Guðmundsson. 

Það tilkynnist hér með, að ég undirrituð rek smásöluverzlun hér í bænum með 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir firmanafninu Verzlunin Líney. Firmað rita ég 

þannig: 
pr. Verzlunin Liney 
Guðrún Bíldahl. 

Reykjavík, 1. april 1944. 
Guðrún Bíldahl, 

Vesturgötu 14, Rvík. 

Við undirrituð, Magnús Sveinsson, Egilsgötu 32, Oddur Geirsson, Laugavegi 53 A 

og Sigríður Jónsdóttir, sama stað, rekum í félagi með ótakmarkaðri ábyrgð, 

vinnustofu til að annast framköllun, „copiering“ og stækkun á myndum, og 

verzlun hér í bænum undir nafninu Ljósblik. Firmað rita aðeins þeir Magnús 

Sveinsson og Oddur Geirsson, þannig: 
Ljósblik 

Magnús Sveinsson. 

Ljósblik 

Oddur Geirsson. 
Reykjavík, 4. júli 1944. 

Magnús Sveinsson. Oddur Geirsson. Sigríður Jónsdóttir. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíknur, að ég undirritaður Jón 

Guðvarðsson, Njálsgötu 62, rek fóður- og áburðarverksmiðju hér í bænum, með 

ótakmarkaðri ábyrgð undir firmanafninu: Fóður- og áburðarverksmiðjan. Ég 

einn hef rétt til að rita firmað og geri það þannig: 

Fóður- og áburðarverksmiðjan 

Jón Guðvarðsson. 

Reykjavík, 23. júní 1944. 
Jón Guðvarðsson, 

Njálsgötu 62. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Þórður 

Þorsteinsson, Reykjavíkurvegi 25, Jón Magnússon, Tjarnargötu 37 og Henrik 

Thorlacius, s. st., höfum sett á stofn bókaútgáfu sem fullábyrgir félagar, undir 

nafninu „Vínlandsútgáfan“. Þórður Þorsteinsson er framkvæmdarstjóri og 

hefur hann einn rétt til að rita firmað, og gerir hann það þannig: 

„Vínlandsútgáfan“ 

Þórður Þorsteinsson. 

Reykjavík, 14. júlí 1944. 

Þórður Þorsteinsson, Jón Magnússon, Henrik Thorlacius, 

Reykjavíkurvegi 25. Tjarnargötu 37. Tjarnargötu 37.
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Hér með tilkynnist, að við undirritaðir höfum í dag selt Unndóri Jónssyni, Sæ- 997 
felli, Seltjarnarnesi, verzlunina Herjólf, Ránargötu 15, og eru okkur því óvið- 
komandi allar skuldbindingar firmans frá þessum degi. 

Reykjavík, 23. febr. 1944. 
pr. Verzl. Herjólfur. 

Theodór Jónsson. Böðvar Jónsson. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég í dag keypt verzlunina Herjólf, Ránargötu 15, 
og rek hana áfram óbreytta undir sama nafni með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Reykjavík, 20. apríl 1944. 
Unndór Jónsson. 

Undirrituð stjórn hlutafélagsins Innkaupasamband rafvirkja h/f veitir hér með 
Jónasi Ásgrímssyni rafvirkjameistara, Laugavegi 27, Reykjavík, prókúruumboð 
fyrir hlutafélagið frá og með deginum í dag að telja og skrifar hann nafn sitt 
þannig: 

pr. pr. Innkaupasamband rafvirkja h/f 
Jónas Ásgrímsson. 

Frá sama tíma veitum við og Jóni Sveinssyni rafvirkjameistara, Brú, Þor- 
móðsstaðabletti, Reykjavík, prókúruumboð fyrir hlutafélagið og skrifar hann 
nafn sitt þannig: 

pr. pr. Innkaupasamband rafvirkja h/f 
Jón Sveinsson. 

Reykjavík, 14. júlí 1944. 
Stjórn hlutafélagsins Innkaupasamband rafvirkja h/f 

Holgeir P. Gíslason. Johan Rönning. Ing. Bjarnason. 
Jónas Ásgrímsson. Jón Sveinsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aukafundi hlutafé- 
lagsins Erl. Blandon & Co. h/f var samþykkt að auka hlutafé félagsins upp í 
kr. 200000.00, sem allt er greitt. Enn fremur er sú breyting gerð, að hlutabréfin 
hljóða á handhafa í stað nafns, sem áður var. Einnig í stað þess að boða til 
fundar með ábyrgðarbréfi eða símskeyti kemur nú auglýsing í Lögbirtinga- 
blaðinu. 

Reykjavík, 14. júlí 1944. 
Beinteinn Bjarnason. Steinn Jónsson. Erl. Blandon. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að ákveðið hefur verið, 
með ályktun hluthafafundar og félagsstjórnar, að auka hlutafé Loftleiða h/f 
úr kr. 161000.00 upp í kr. 500000.00 — fimm hundruð þúsund krónur —. Hluta- 
féð er ekki allt greitt, en kræft Þegar stjórnin óskar. 

Reykjavík, 1. júlí 1944. 
Kr. Jóh. Kristjánsson. Ól. Bjarnason. L. Boeskov. 

Hér með tilkynnist, að á síðasta aðalfundi hlutafélagsins Keilis, er haldinn var 
22. júní s. 1, voru eftirtaldir menn kosnir í stjórn félagsins: Ingvar Vilhjálms-
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son, Víðimel 44, Guðfinnur Þorbjörnsson, Víðimel 38 og Páll Einarsson, Ei- 

ríksgötu 27, sem jafnframt er stjórnarformaður. 
Reykjavík, 12. júlí 1944. 

Páll Einarsson. G. Þorbjörnsson. 

Á aðalfundi, sem haldinn var í hlutafélaginu Keili hinn 22. júní 1944 var hluta- 

fé félagsins aukið í kr. 230000.00 — tvö hundruð og þrjátíu þúsund krónur —, 

sem þegar er innborgað. 
Reykjavík, 12. júlí 1944. 

G. Þorbjörnsson. Páll Einarsson. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi h/f Nafta 3. júní 1944 var eftirfarandi breyt- 

ing gerð á samþykktum félagsins: Upphaf 4. gr. samþykktanna orðist þannig: 

Hlutafé félagsins skal vera kr. 105000.00 — eitt hundrað og fimm þúsund krónur. 

Hlutafjáraukningin, kr. 70000.00, hefur öll verið innborguð. 

Reykjavík, 15. júlí 1944. 

Kjartan Sveinsson. Erling Ellingsen. 

Hér með tilkynnist, að á aðalfundi h/f Nafta 3. júlí 1944, var kosin ný stjórn 

í félaginu og skipa hana: Erling Ellingsen, Leifsgötu 3, Rvík, Kjartan Sveins- 

son, Ásvallagötu 69, Rvík, og Axel Sveinsson, s. st., en til vara Magnús Bl. Jóns- 

son, past. emer., Skólavörðustíg 3, Rvík. Á stjórnarfundi sama dag kaus stjórnin 

Erling Ellingsen formann stjórnarinnar, og er hann jafnframt framkvæmda- 

stjóri og prókúruhafi félagsins. Firmaritun: 
Nafta h/f 

Erling Ellingsen. Kjartan Sveinsson. 

Nafta h/f 

Erling Ellingsen. Axel Sveinsson. 

Nafta h/f 

Kjartan Sveinsson. Axel Sveinsson. 

Prókúruhafi ritar firmað þannig: 
pr. pr. Nafta h/f 
Erling Ellingsen. 

Reykjavík, 15. júlí 1944. 

Erling Ellingsen. Kjartan Sveinsson. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður Lárus 

F. Björnsson, Fjölnisvegi 20, rek verzlun hér í bænum með nýlenduvörur, með 

ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu „Verzlun Lárusar F. Björnssonar“. Firmað 

rita ég þannig: 
„Verzlun Lárusar F. Björnssonar“ 

Lárus F. Björnsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur Ingibjörg K. Lárusdóttir, og ritar hún 

firmað þannig: 
pr. pr. Verzlun Lárusar F. Björnssonar 

Ingibjörg Lárusd. 
Reykjavík, 12. júlí 1944. 

Lárus F. Björnsson.
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125. Þar eð ég undirrituð hef selt Prjónastofuna Iðunni samnefndu hlutafélagi, ósk- 227 
ast nafnið afmáð af firmaskrá. 

Reykjavík, 8. ágúst 1944. 
Viktoría Bjarnadóttir. 

126. Á aðalfundi Þróttar h/f varð sú breyting á stjórn félagsins, að úr henni gekk 
Jón Guðlaugsson, Bragagötu 34, Rvík, en í hans stað var kosinn Árni Gestsson, 
Víðimel 66, Rvík. 

Reykjavík, 20. júní 1944. 
Stjórn Þróttar h/f 

Símon Símonarson. Einar Ögmundsson. Sveinbjörn Guðlaugsson. 
Stefán Hannesson. P. Guðfinnsson. 

127. Á aðalfundi Þróttar h/f, sem haldinn var hinn 29. marz 1944, var samþykkt að 
auka hlutafé félagsins um kr. 100000.00 —- eitt hundrað þúsund krónur —. 
Hefur hlutafjáraukningin öll verið innborguð og nemur hlutafé félagsins nú 
kr. 300000.00 — þrjú hundruð þúsund krónu. 

Reykjavík, 20. júní 1944. 
Stjórn Þróttar h/f 

Simon Símonarson. Einar Ögmundsson. Sveinbjörn Guðlaugsson. 
Stefán Hannesson. P. Guðfinnsson. 

128. Stjórn Þróttar h/f hefur á fundi sínum hinn 3. apríl 1944 ráðið Egil Gestsson, 
Laufásvegi 71, Rvík, sem framkvæmdastjóra félagsins með fullu prókúruum- 
boði. Samtímis afturkallast prókúruumboð það, er Símon Símonarson, Hring- 
braut 70, Reykjavík, hafði. Núverandi prókúruhafi ritar nafn sitt þannig: 

pr. pr. Þróttur h/f 
E. Gestsson. 

Reykjavík, 20. júní 1944. 
Stjórn Þróttar h/f 

Símon Símonarson. Sveinbjörn Guðlaugsson. Einar Ögmundsson. 
Stefán Hannesson. P. Guðfinnsson. 

129. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirritaður hef selt 
Jóni E. Kristjónssyni, Nýlendugötu 16, Verzlunina Eyjabúð, Bergstaðastræti 33 
hér í bænum, og eru skuldbindingar firmans mér óviðkomandi frá 17. júlí þ. á. 

Har. Sigurðsson. 

Samkvæmt ofanskráðu hef ég undirritaður keypt verzlunina Eyjabúð og 
rek hana áfram undir sama nafni með ótakmarkaðri ábyrgð. 

Firmað rita ég þannig: 

Verzl. Eyjabud 
Jón FE. Kristjónsson. 

Reykjavik, 17. júlí 1944. 
Jón E. Kristjónsson. 
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Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að ég undirrituð, Borghildur 

Ólafsdóttir, Eiríksgötu 21, rek verzlun með vefnaðarvörur með ótakmarkaðri 

ábyrgð undir nafninu: Verzlunin Fanney. Firma rita ég þannig: 

Verzlunin Fanney 
B. Ólafsdóttir. 

Reykjavík, 28. júlí 1944. 
B. Ólafsdóttir. 

Á aðalfundi h/f Regio 3. ágúst 1944 voru þessir menn kosnir í stjórn félagsins: 

Guðrún Þórðardóttir, Leifsgötu 8, formaður, Ragnar Jóhannesson, kpm., Leifs- 

götu 8 og Þorgrímur Friðriksson, Leifsgölu 8, meðstjórnendur. Á sama fundi var 

afturkallað prókúruumboð Tómasar Ólasonar, sem jafnframt lætur af fram- 

kvæmdastjórastarfi sökum brottflutnings. Jafnframt voru þeir Þorgrímur Frið- 

riksson og Ragnar Jóhannesson ráðnir framkvæmdastjórar fyrir félagið með 

prókúruumboði. Rita hinir nýju prókúruhafar nöfn sín þannig: 

pr. pr. Regio h/f 

Þorgrímur Friðriksson. 

pr. pr. Regio h/f 
Ragnar Jóhannesson. 

pr. pr. Regio h/f 

Ragnar Jóhannesson. Þorgrímur Friðriksson. 

Reykjavík, 4. ágúst 1944. 

Ragnar Jóhannesson. Gudrun Þórðardóttir. Þorgrímur Friðriksson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Reykjavíkur, að á aðalfundi í Alifugla- 

búi bakarameistara h/f var ákveðið að auka hlutafé félagsins um kr. 20009.00 

— tuttugu þúsund krónur — úr kr. 60000.00 í kr. 80000.00. Er hlutafjáraukn- 

ingin öll greidd. 
Reykjavík, 8. ágúst 1944. 

Í stjórn Alifuglabús bakarameistara h/f 

Stefán Sandholt. Karl Kristinsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrá Reykjavíkur, að á aðalfundi Tóbaks- 

hússins h/f, sem haldinn var 1. júní 1944, var Einar Eggert Hafberg, Vestur- 

götu 59 hér í bænum, kosinn í stjórn félagsins í stað Magnúsar Magnússonar 

frá Bergi, Stykkishólmi. Einar Eggert Hafberg ritar nafn sitt svo: 

Einar E. Hafberg. 

Fyrir eru í stjórn félagsins Engilbert Hafberg og Rannveig G. Hafberg. 

Reykjavík, 20. júlí 1944. 
E. Hafberg. Einar E. Hafberg. 

Á aðalfundi H/f Almennra Trygginga, sem haldinn var 15. júní þ. á. voru breyt- 

ingar gerðar á stjórn félagsins, og er nú stjórn félagsins skipuð svo sem hér 

segir: Aðalstjórnendur: Carl Olsen, ræðism., Laufásvegi 22, formaður félagsins, 

Sigurður Jónsson, framkvstj., Smárag. 9 Á, varaformaður, Gunnar Einarsson, 

framkvstj., Garðastr. 34, ritari, og meðstjórnendur þeir Gunnar Guðjónsson, 

skipamiðlari, Smáragötu 7 og Oddur Helgason, framkvstj., Þingholtsstr. 34.



407 1944 

Varastjórn: Pétur Guðmundsson, kaupmaður, Sjafnargötu 3 og Héðinn Valdi- 227 
marsson, framkvstj., Sjafnargötu 14. Jafnframt tilkynnist, að framkvæmda- 
stjórar eru þeir Baldvin Einarsson, Flókagötu 19 og Geir H. Zoéga, Tung. 9. 
Hafa þeir hvor um sig prókúruumboð fyrir félagið og öll réttindi samkvæmt 
lögum. Firmað ritar hvor þeirra þannig: 

pr. pr. H/f Almennar Tryggingar 
Geir H. Zoöga. 

pr. pr. H/f Almennar Tryggingar 
Baldvin Einarsson. 

Reykjavík, 23. júní 1944. 
Carl Olsen. Gunnar Einarsson. Oddur Helgason. 

Sig. Jónsson. G. Guðjónsson. 

135. Á aðalfundi í hlutafélaginu Friðrik Bertelsen & Co., sem haldinn var 17. maí s. l., 
var Hilmar Foss, fulltrúi, Skarphéðinsgötu 20 hér í bænum, kosinn í stjórn 
félagsins í stað Bergljótar Bertelsen, en hún var kosin á sama fundi í vara- 
stjórn félagsins. Hilmar Foss skrifar nafn sitt þannig: 

Hilmar Foss. 
Reykjavík, 29. júni 1944. 

Í stjórn Friðrik Bertelsen & Co. 
Baldvin Jónsson. Fr. Bertelsen. 

136. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Reykjavíkur, að við undirritaðir, Þórður 
Þorsteinsson, Reykjavíkurvegi 25, Jón Magnússon, Tjarnargötu 37 og Hinrik 
Thorlacius, s. st., höfum sett á stofn bókaútgáfu sem fullábyrgir félagar, undir 
nafninu Leikaraútgáfan. Þórður Þorsteinsson er framkvstj. og hefur hann einn 
rétt til að rita firmað og gerir hann það þannig: 

Leikaraútgáfan 
Þórður Þorsteinsson. 

Reykjavík, 14. júlí 1944. 
Þórður Þorsteinsson, Jón Magnússon, Hinrik Thorlacius, 
Reykjavíkurvegi 25. Tjarnargötu 37. Tjarnargötu 37. 

137. Við undirritaðir, Gunnar Helgason, til heimilis Meðalholti 17, og Ingvar Þórðar- 
son, s. st., báðir hér í bæ, höfum stofnað gúmmískógerðarvinnustofu á Gunn- 
arsbraut 34 hér í bænum, undir firmanafninu Gúmmískógerð Ingvars Þórðar- 
sonar & Co. Við berum báðir ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum 
firmans. Eigendur hafa hvor um sig rétt til að rita firmað, þannig: 

Gúmmiískógerð Ingvars Þórðarsonar & Co. 
Ingvar Þórðarson. 

Gúmmískógerð Ingvars Þórðarsonar & Co. 
Gunnar Helgason. 

Reykjavík, 18. ágúst 1944. 
Ingvar Þórðarson. Gunnar Helgason. 

138. Ég undirritaður, Hermann Kristjánsson, Höfðaborg 48 hér í bæ, hef sett á stofn 
verzlun með fisk, grænmeti og ýmsar nýlenduvörur, undir nafninu Verzlunin
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Sæborg. Firmað rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð og hef ég einn rétt til að rita 

firmað og geri ég það þannig: 
Verzlunin Sæborg 

Hermann Kristjánsson. 

Reykjavík, 28. ágúst 1944. 
Hermann Kristjánsson. 

Við undirritaðir, Brandur Brynjólfsson, Unnarstig 4, og Lúðvik Hjálmtýsson, 

Sólvallagötu 33, rekum fasteigna-, skipa- og verðbréfasölu með ótakmarkaðri 

ábyrgð og sem sameignarfélag undir nafninu Almenna fasteignasalan. Hvor 

okkar um sig ritar firmað, þannig: 
Almenna fasteignasalan 

Brandur Brynjólfsson. 

Almenna fasteignasalan. 

Ludvig Hjálmtýsson. 

Reykjavík, 12. júlí 1944. 

Brandur Brynjólfsson. Ludvig Hjálmtýsson. 

Við undirritaðir, Hannes Jónsson, Bjarkargötu 10, Rvík, og Kristján Gíslason, 

Baldursgötu 36, Rvík, rekum bókaútgáfu hér í bænum sem fullábyrgir félagar, 

er heitir Bókaútgáfgan Ýmir. Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Bókaútgáfan Ýmir 
Hannes Jónsson. Kr. Gislason. 

Reykjavík, 2. sept. 1944. 
Hannes Jónsson. Kristján Gislason. 

Við undirritaðir, Björn Halldórsson og Eiríkur Sæmundsson, tilkynnum hér 

með, að við höfum selt prjónastofu okkar, Lopa & Garn, Jóni Mathiesen, Strand- 

götu 4, Hafnarfirði, og Harald St. Björnssyni, Hringbraut 34, Rvík. 

Reykjavík, 11. marz 1944. 

Eiríkur Sæmundsson. Björn Halldórsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir, Jón Mathiesen og Harald St. 

Björnsson, keypt prjónastofuna Lopa & Garn, Reykjavík, og rekum hana áfram 

undir sama nafni sem fullábyrgir félagar. Firmað ritum við sameiginlega, 

þannig: 
Lopi & Garn 

J. Mathiesen. H. St. Björnsson. 

Prókúruhafi er Harald St. Björnsson, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Lopi & Garn 
H. St. Björnsson. 

Reykjavík, 11. marz 1944. 
J. Mathiesen. H. St. Björnsson.
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142. Við undirritaðir, Jens Figved, Garðastræti 2, og Axel Sigurgeirsson, Holtsgötu 
25, rekum smásöluverzlun í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir firma- 
nafninu Aðalmarkaðurinn. Firmað ritum við aðeins saman, þannig: 

Aðalmarkaðurinn 
Axel Sigurgeirsson. Jens Figved. 

Reykjavík, 8. sept. 1944. 
Axel Sigurgeirsson. Jens Figved. 

143. Undirritaður veitir hér með Stefáni Björnssyni, Skólavst. 33, Rvík, prókúru- 
umboð fyrir firmað „Heildverzlun Magni Guðmundsson“, með öllum réttind- 
um og skyldum samkv. lögum. Firmaritun: 

p. p. Heildverzlun Magni Guðmundsson 
Stefán Björnsson. 

Reykjavík, 1. sept. 1944. 
Heildverzlun Magni Guðmundsson 

M. Guðmundsson. 

144. Undirritaður, Garðar Þorsteinsson, hrl., Vesturgötu 19, Rvík, og Hafliði Hall- 
dórsson, forstjóri, Ingólfsstræti, Rvík, mynda og reka sameignarfélagið „Film- 
útleigan“ í Reykjavík, í þeim tilgangi að kaupa eða leigja filmur frá útlöndum 
og leigja þær til kvikmyndahúsa hér á landi. Ábyrgð okkar er ótakmörkuð. 
Hvor okkar um sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Filmútleigan s/f 

Garðar Þorsteinsson. 
Filmútleigan s/f 

Hafliði Halldórsson. 
Reykjavík, 15. júlí 1944. 

Garðar Þorsteinsson. Hafliði Halldórsson. 

145. Við undirritaðir rekum blikksmiðju hér í bænum sem fullábyrgir félagar, er 
heitir Litla Blikksmiðjan. Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Litla Blikksmiðjan 
Ragnar Þ. Guðlaugsson. Vilhelm Davíðsson. 

Hvor okkar um sig hefur prókúruumboð, og ritum við firmað þannig sem 
prókúruhafar: 

pr. pr. Litla Blikksmiðjan 
Ragnar Þ. Guðlaugsson. 

pr. pr. Litla Blikksmiðjan 
Vilhelm Davíðsson. 

Reykjavík, 18. sept. 1944. 
Ragnar Þ. Guðlaugsson, Velhelm Davíðsson, 

Laufásvegi 59. Garðastræti 14, 
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146. Við undirritaðir rekum verzlun hér í bænum sem fullábyrgir félagar, er heitir 

Verzlunin Barnafoss. Firmað ritum við sameiginlega, þannig: 

Verzlunin Barnafoss 

Oddný Pétursdóttir. Guðrún Rafnsdóttir. 

Reykjavík, 2. okt. 1944. 

Guðrún Rafnsdóttir, Oddný Pétursdóttir, 

Bergstaðastr. 30. Ásvallagötu 69. 

147. Á fundi í dag hefur stjórn H/f Lýsis, Rvík, veitt Ólafi Þórðarsyni, fulltrúa, 

Smáragötu 8 hér í bæ, prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag, með öllum skyld- 

um og réttindum prókúruhafa samkv. lögum nr. 43 13. nóv. 1908. Nafn sitt undir- 

ritar hann þannig: 
pr. pr. H/f Lýsi 
Ól. Þórðarson. 

Reykjavík, 6. okt. 1944. 

Tryggvi Ólafsson. Þórður Ólafsson. 

148. Ég undirritaður, L. Andersen, stórkaupmaður í Reykjavík, lýsi hér með yfir 

því, að með bréfi dags. 30. maí 1934 hef ég f. h. dánarbús móður minnar, Helgu 

J. Andersen, selt Axel Andersen, klæðskerameistara, verzlun þá, er hún rak 

undir firmanafninu „H. Andersen & Sön“, Reykjavík. Verzlunin var seld með 

öllu tilheyrandi, þar með talið firmanafn, eignir og skuldir, og hefur nefndur 

Axel Andersen rekið verzlunina síðan 15. maí 1934 sem fullábyrgur einkaeig- 

andi. Með téðu afsalsbréfi frá 30. maí 1934 voru niður felld öll prókúruumboð, 

er móðir mín hafði áður veitt fyrir verzlunina. 

Reykjavík, 10. júlí 1944. 
L. Andersen. 

Ég undirritaður Axel Andersen, klæðskeram., Víðimel 38 í Reykjavík, lýsi 

hér með yfir því, að ég hef frá 15. maí 1934, rekið klæðaverzlunina H. Andersen 

& Sön, Aðalstræti 16, sem fullábyrgur einkaeigandi. 

D. u. s. 
Axel Andersen. 

149. Við undirritaðir rekum sem fullábyrgir félagar rafmagnsverkstæði i Reykjavík, 

er leysir af hendi hvers konar rafvirkjavinnu og rekur auk þess verzlun með 

áhöld, efni og aðrar vörur i þessari grein. Fyrirtækið rekum við undir firma- 

nafninu Norðurljós s/f, og ritar hvor okkar um sig firmað, þannig: 

Norðurljós s/f 
Hjörtur Sigurðsson. 

Norðurljós s/f 
Valtýr Lúðvigsson. 

Reykjavík, 23. sept. 1944. 

Hjörtur Sigurðsson, Valtýr Lúðvígsson, 

Bókhlöðustíg 9, Rvík. Suðurgötu 15, Rvík. 

150. Við undirritaðir, Ásbjörn Ólafsson, Grettisgötu 2 A, og Óli M. Ísaksson, Frakka- 

stig 6 A, eigendur sameignarfélagsins „Bifreiðavarahlutir og verkfæri s/f“, Rvík,
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lýsum hér með yfir því, að félag þetta er hætt störfum og óskast það því afmáð 227 úr firmaskrá Reykjavíkur. 

Reykjavík, 17. okt. 1944. 
Ásbj. Ólafsson. Óli M. Ísaksson. 

151. Það tilkynnist hér með, að firmað Nýja Blómabúðin er hætt störfum og óskast afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 18. okt. 1944. 

Stefán Thorarensen. Hendrik Berndsen. 

152. Við undirritaðar rekum prjónastofu hér í bænum sem fullábyrgir félagar, er 
heitir Prjónastofan Dröfn. Firmað ritum við hvor um sig, þannig: 

„Prjónastofan Dröfn“ 
Salóme Jónsdóttir. 

„Prjónastofan Dröfn“ 

Bergþóra Jónsdóttir. 
Reykjavík, 17. okt. 1944. 

Salóme Jónsdóttir, Bergþóra Jónsdóttir, 
Hávallagötu 25. Bergþórugötu 8. 

153. Á aðalfundi Hampiðjunnar h/f, sem haldinn var 4. maí 1944, var samþykkt að 
auka hlutafé félagsins upp í 170 þúsundir króna. Hlutafé þetta er nú að fullu 
innborgað. 

Reykjavík, 16. sept. 1944. 
Í stjórn Hampiðjunnar h/f 

Halldór Gíslason. Guðmann Hróbjartsson. Lára Jóhannesdóttir. 

154. Á aðalfundi Raftækjasölunnar h/f, sem haldinn var 16. ágúst 1943, var Hákon 
Bjarnason, Hringbraut 165, kosinn í stjórn félagsins í stað Jóns B. Valfells, 
kaupm. Á sama fundi var prókúruumboð, er Jón B. Valfells hefur haft fyrir 
félagið, afturkallað. 

Reykjavík, 22. sept. 1944. 
pr. Raftækjasalan h/f 

Jón Á. Bjarnason. Hákon Bjarnason. 

155. Á síðasta aðalfundi Fiskveiðahlutafélagsins Alliance voru eftirgreindir menn 
kosnir í stjórn félagsins: Ólafur H. Jónsson, Flókagötu 33, Rvík, og er hann 
formaður og framkvæmdastjóri félagsins með prókúruumboði. Meðstjórnendur: 
Jón Sigurðsson, skipstjóri, Hverfisgötu 75, Rvík, og Sigurjón Jónsson, fyrrv. 
útibússtjóri, Helgafelli, Seltjarnarnesi. Varastjórnandi er Guðm. Markússon, 
skipstjóri, Unnarstíg 4, Rvík, 

Reykjavík, 27. sept. 1944. 
Ólafur H. Jónsson. Jón Sigurðsson. Sigurj. Jónsson. 

156. Á aðalfundi Kexverksmiðjunnar Fróns h/f hinn 14. apríl 1944, voru eftirtaldir 
aðilar kosnir í stjórn hlutafélagsins: Eggert Kristjánsson, stórkaupm., Túngötu
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30, formaður. Meðstjórnendur: Guðrún Þórðardóttir, frú, Túngötu 30, og Ágúst 

Jóhannesson, Skúlagötu 28. Varamaður: Friðsteinn Jónsson, bryti, Ljósvalla- 

götu 14, Rvík. Það tilkynnist enn fremur, að Sigurður Guðmundsson hefur 

látið af framkvæmdastjórn fyrir félagið og afturkallast prókúruumboð hans 

hér með. 
Reykjavík, 22. sept. 1944. 

Eggert Kristjánsson. Guðrún Þórðardóttir. 

Ágúst Jóhannesson. Friðsteinn Jónsson. 

Ég undirritaður rek raftækjaverzlun og skyldan rekstur hér í bænum, með ótak- 

markaðri ábyrgð, undir nafninu Raftækjaverzlun Lúðvíks Guðmundssonar. 

Firmað rita ég þannig: 
Raftækjaverzlun Lúðvíks Guðmundssonar 

Lúðvík Guðmundsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur Pálmi Guðmundsson, Grettisgötu 58 A, og 

ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Raftækjaverzlun Lúðvíks Guðmundssonar 

Pálmi Guðmundsson. 

Reykjavík, 7. nóv. 1944. 
Lúðvík Guðmundsson, 

Laugavegi 46, Reykjavík. 

Hér með tilkynnist, að ég hef í dag selt þeim Hjalta Finnbogasyni, Ránargötu 8, 

og Magnúsi Ingimundarsyni, Sólvallagötu 45, báðum til heimilis í Reykjavík, 

hluta minn í firmanu Hjalta Finnbogasyni & Co. Er ég þar með genginn úr 

firmanu og rekstur þess frá þessum degi mér óviðkomandi. 

Reykjavík, 9. okt. 1944. 

Sigurbjörn E. Einarsson. 

Samkvæmt ofanrituðu höfum við undirritaðir keypt hluta Sigurbjarnar E. 

Einarssonar í firmanu Hjalta Finnbogasyni á Co., og rekum við fyrirtækið 

framvegis sem fullábyrgir félagar. Hvor okkar um sig ritar firmað. 

Reykjavík, 9. okt. 1944. 

H. Finnbogason. Magnús Ingimundarson. 

Hér með veitist Pálma Guðmundssyni, Grettisgötu 58 A, Reykjavík, prókúru- 

umboð fyrir mig. Undirskrift hans er þannig: 

pr. pr. Lúðvík Guðmundsson 

Pálmi Guðmundsson. 

Reykjavík, 7. nóv. 1944. 

Lúðvík Guðmundsson, 

Laugavegi 46, Rvík. 

Við undirritaðir, Sigurður Þorvarðsson, Bergstaðastr. 48 A, og Ásgeir V. Björns- 

son, Lágholtsvegi 2, rekum smásöluverzlun hér í bænum sem fullábyrgir fé- 

lagar og heitir hún Ásgeirsbúð. Hvor okkar um sig ritar firmað, þannig: 

Ásgeirsbúð 
Ásgeir V. Björnsson.
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Ásgeirsbúð 227 
Sig. Þorvarðsson. 

Reykjavík, 25. okt. 1944. 
Ásgeir Björnsson. Sig. Þorvarðsson. 

161. Birni Jónssyni, Vesturgötu 17 A, Rvík, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir 
Verzlun Halla Þórarins hér í bænum, með öllum réttindum og skyldum pró- 
kúruhafa lögum samkvæmt. Firmað ritar hann þannig: 

. pr. pr. Verzlun Halla Þórarins 
Björn Jónsson. 

Reykjavík, 24. okt. 1944. 
Guðrún Kristinsdóttir. 

162. Við undirritaðir, Þorkell Ingibergsson, Bragagötu 25, Rvík, og Matthías Ingi- 
bergsson, Bjarkargötu 10, Rvík, rekum byggingastarfsemi hér í bænum með 
ótakmarkaðri ábyrgð, með nafninu: Þorkell Ingibergsson & Co. Við höfum 
báðir jafnan rétt til að rita firmað og ritum það þannig: 

Þorkell Ingibergsson & Co. 
Þ. Ingibergsson. 

Þorkell Ingibergsson & Co. 
Matthías Ingibergsson. 

Reykjavík, 11. nóv. 1944. 
Þ. Ingibergsson. Matthías Ingibergsson. 

163. Ég undirrituð annast fataviðgerðir og skyld störf hér í bænum, með ótak- 
markaðri ábyrgð. Firmanafnið er: Fataviðgerðin. Rita ég það þannig: 

Fataviðgerðin 
Jóna Helga Valdimarsdóttir. 
Reykjavík, 14. nóv. 1944. 

Jóna Helga Valdimarsdóttir, 
Laugavegi 82, Reykjavík. 

164. Ég undirritaður rek fyrirtæki hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, og heitir 
það Efnagerðin Njáll. Er tilgangur fyrirtækisins að framleiða meðöl til lækn- 
inga á mæðiveiki og fleiri sauðfjársjúkdómum. Firmað rita ég þannig: 

Efnagerðin Njáll 
Sigurj. Pétursson. 

Reykjavík, 21. okt. 1944. 

Sigurjón Pétursson, 
Þingholtsstræti 22 A, Rvík. 

165. Ég undirritaður rek smásöluverglun í Reykjavík, með ótakmarkaðri ábyrgð, 
er heitir Verzlunin Rín. Firmað rita ég þannig: 

Verzlunin Rín 
Stefán Lyngdal. 

Reykjavík, 31. okt. 1944. 
Stefán Lyngdal, 

Njálsgötu 23, Reykjavík. 
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Stjórn hlutafélagsins Faxa í Reykjavík skipa þessir menn: Björn Pétursson, 

Hringbraut 203, formaður. Meðstjórnendur: Oddur Helgason, Þingholtsstræti 

34, og Pétur Jóhannsson, Borgartúni 4. 
Reykjavík, 27. okt. 1944. 

Oddur Helgason. Pétur Jóhannsson. Björn Pétursson. 

Á aðalfundi h/f Sanitas, Reykjavík, 30. maí 1944, var Baldur Sveinsson, banka- 

ritari, kosinn í stjórn félagsins í stað Hákonar heitins Waage. Á fundi félags- 

ins 17. ágúst 1944 var samþykkt að auka hlutafé félagsins um kr. 50000. Hluta- 

fé félagsins er því kr. 100000 — eitt hundrað þúsundir króna — og er allt inn- 

borgað. 
Reykjavík, 16. okt. 1944. 

Sig. Waage. Matthías Waage. Baldur Sveinsson. 

Á aðalfundi Kexverksmiðjunnar Esju h/f, hinn 19. okt. 1944, voru eftirtaldir 

aðilar kosnir í stjórn félagsins: Eggert Kristjánsson, stórkaupm., Túngötu 30, 

formaður. Meðstjórnendur: Ásmundur Ásmundsson, bakaram., Framnesvegi 

16, og Steindór Gunnarsson, prentsmiðjustj., Suðurgötu 8 B. Í varastjórn voru 

kosin þau Guðrún Þórðardóttir, frú, Túngötu 30, og Sæmundur Ólafsson, Sjafn- 

argötu 2, Reykjavík. 
Reykjavík, 19. okt. 1944. 

Eggert Kristjánsson. Ásm. Ásmundsson. Steindór Gunnarsson. 

Guðrún Þórðardóttir. Sæmundur Ólafsson. 

Hér með veitum við Guðmundi Ágústssyni, Víðimel 45 í Reykjavík, prókúru- 

umboð fyrir Kexverksmiðjuna Frón h/f, með öllum réttindum og skyldum sam- 

kvæmt lögum. Firmaritun: 
p. p. Kexverksmiðjan Frón h/f 

Guðm. Ágústsson. 

Reykjavík, 20. okt. 1944. 

Eggert Kristjánsson. Ágúst Jóhannesson. 

Á félagsfundi í Dömuklæðskeranum h/f 25. þ. m. var samþykkt að auka hluta- 

fé félagsins um 12000 kr., og er hlutaféð nú 45000 kr. Er það allt innborgað. Á 

sama fundi var Guðmundur Oddsson, sjóm., Flókagötu 13, kosinn í stjórn fé- 

lagsins í stað Jóns Guðlaugssonar. Enn fremur tilkynnist, að 25. sept. s. 1. féll 

niður prókúruumboð það, sem Jón Guðmundsson hefur haft fyrir Dömuklæð- 

skerann h/f, en frá sama tíma veitum við Jóhannesi kaupmanni Jóhannssyni, 

Ásvallagötu 3 í Reykjavík, prókúruumboð fyrir félagið, og ritar hann firmað 

þannig: 
pr. pr. Dömuklæðskerinn h/f 

Jóhannes Jóhannsson. 

Reykjavík, 9. okt. 1944. 

Árni Jóhannsson. Gunnar Jóhannsson. Guðm. H. Oddsson. 

Hinn 30. apríl s. I. gengu úr stjórn hlutafélagsins Skinfaxa Jónas Ásgrímsson, 

Laugav. 27, Rvík, og Hjalti Þorvarðsson, Vífilsgötu 12, Rvík, Í stað þeirra voru
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kosnir: Ásgeir Sigurðsson, Hringbr. 50, Rvík, og Steinþór Marteinsson, Ásvallag. 227 
62, Rvík. Stjórn félagsins skipa nú: Finnur B. Kristjánsson, Einholti 9, Rvík, 
form. Meðstjórnendur: Ásgeir Sigurðsson, Hringbr. 50, Rvík, og Steinþór Mar- 
teinsson, Ásvallagötu 62, Rvík. Varastjórnandi: Hannes Jónsson, Ránargötu 6, 

Reykjavík. Reykjavík, 9. sept. 1944. 
F. h. Skinfaxa h/f 

Finnur B. Kristjánsson. Steinþ. Marteinsson. 
Ásg. Sigurðsson. Hannes Jónsson. 

Á aðalfundi G. Þorsteinsson & Johnson h/f, sem haldinn var 28. bp. m., var sam- 
þykkt að auka hlutaféð úr 50000 kr. upp í 100000 kr. og er hlutafjáraukningin 
innborguð. mndorgu . Reykjavik, 31. okt. 1944. 

Í stjórn G. Þorsteinsson & Johnson h/f 
Þórunn Sigurðard. Garðar Þorsteinsson. 

Á aðalfundi Dieseltogarar h/f, Reykjavík, sem haldinn var 30. sept. s. 1., var 
samþykkt að auka hlutafé félagsins úr kr. 30000.00 í kr. 54000.00. Hlutafjáraukn- 
ingin er öll innborguð. Þá voru kosnir í stjórn félagsins: Kristján Guðlaugs- 
son, hrl., Hringbraut 114, formaður, en meðstjórnendur Þorvaldur Stephensen, 
Tjarnargötu 28, og Sigurjón Sigurðsson, framkvæmdarstj., Bollagötu 9. Í vara- 
stjórn var kosinn: Guðmundur Jónsson, skipstjóri, Reykjum, og framkvæmdar- 
stjóri félagsins hefur verið ráðinn Sigurjón Sigurðsson, Bollagötu 9, og honum 
veitt prókúruumboð fyrir félagið. Ritar hann nafn sitt þannig: 

pr. pr. Dieseltogarar h/f 

Sigurjón Sigurðsson. 

Fellur prókúruumboð Óskars Borg, lögfræðings, Laufásvegi 5, niður frá sama 

tíma. Reykjavík, 5. okt. 1944. 
Í stjórn Dieseltogara h/f 

Kristján Guðlaugsson. Þorvaldur Stephensen. Sigurjón Sigurðsson. 

+ 

Å almennum hluthafafundi i Klæðagerðinni Pan h/f, sem haldinn var 1. nóv. 
s. 1, var samþykkt að auka hlutafé félagsins um kr. 15000.00 — eða úr 33000 kr. 
í 48000 kr. Allt aukningahlutaféð er þegar innborgað. 

Reykjavík, 13. nóv. 1944. 
Í stjórn Klæðagerðarinnar Pan h/f 

Sigurgeir Sigurjónsson. Jörgen Hansen. 

Hér með tilkynnist, að Þóri Hall, Þórsgötu 17, Reykjavík, hefur í dag verið veitt 
prókúruumboð fyrir firmað Gísli Halldórsson h/f., með öllum skyldum og rétt- 
iindum prókúruhafa, og ritar hann firmað Þannig: 

p. p. Gísli Halldórsson h/f 
Þórir Hall. 

Reykjavík, 30. nóv. 1944. 
Gísli Halldórsson h/f 

G. Halldórsson, 
frkvstj.
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997 176. Á aðalfundi Netastofunnar h/f, sem haldinn var 4. maí 1944, var samþykkt að 

auka hlutafé félagsins úr 17 þús. í 85 þús. króna. Af hlutafjáraukningunni hafa 

þegar verið greiddar 25500 krónur, og eru eftirstöðvarnar, 42000 krónur, kræfar 

þegar stjórn félagsins ákveður. 
Reykjavík, 24. okt. 1944. 

Í stjórn h/f Netastofunnar 

Hannes Pálsson. Sigurjón Einarsson. Jóh. Stefánsson. 

177. Það tilkynnist hér með, að firmað „Vélskipið Þingey“ er hætt rekstri, og óskast 

það afmáð úr firmaskrá Reykjavíkur. 
Reykjavík, 17. nóv. 1944. 

Oddur Helgason. Leifur Sakaríasson. 

178. Hér með tilkynnist, að Hafsteinn Gíslason, Marargötu 4, hefur verið meðeigandi 

í firmanu „Sighvatur Einarsson & Co.“ frá 1. janúar 1942 sem fullábyrgur fé- 

lagi. Hann hefur rétt til að rita firmað, og ritar það þannig: 

Sighvatur Einarsson & Co. 
Hafsteinn Gíslason. 

Reykjavík, 16. okt. 1944. 

Sighvatur Einarsson. Sigv. Stefánsson. 

179. Ég undirrituð, Eba Bagge Friðriksson, Höfn, Seltjarnarnesi, rek kjöt- og fisk- 

metisverzlun, og annað þar að lútandi, í húsi við Háteigsveg 2 í Reykjavík, undir 

nafninu „Kjötbúð Norðurmyýrar“. Ég ein ber ótakmarkaða ábyrgð á skuld- 

bindingum firmans. Firmað rita ég þannig: 
„Kjötbúð Norðurmýrar“ 

Eba Bagge Friðriksson. 
Reykjavík, 28. nóv. 1944. 
Eba Bagge Friðriksson. 

II. Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. 

1. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, að Friðrik 

framkvæmdastjóra Þórðarsyni, Borgarnesi, hefur verið veitt prókúruumboð fyrir 

Verzlunarfélag Borgarfjarðar h/f, Borgarnesi, frá 1. nóvember n. k. 

Frá sama tíma fellur niður prókúruumboð það, sem Björn Jónsson hefur 

haft fyrir sama félag. 
Í stjórn Verzlunarfélags Borgarfjarðar h/f 

Reykjavík, 28. október 1944. 

Björn Jónsson. Halldór H. Jónsson. Helga Björnsdóttir. 

Prókúruhafi ritar nafn félagsins þannig: 

pr. pr. Verzlunarfélag Borgarfjarðar h/f 

Friðrik Þórðarson.
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2. Undirrituð stjórn hlutafélagsins Gríms í Borgarnesi hefur veitt Jóni Magnússyni, 227 verzlunarmanni í Borgarnesi, prókúruumboð fyrir félagið frá 12. b. m. að telja, og ritar hann nafn firmans Þannig: 
pr. pr. h/f Grímur 
Jón Magnússon. 

Borgarnesi, 7. nóv. 1944. 
Í stjórn h/f Gríms 

Friðrik Þórðarson. Ingimundur Einarsson. Ásmundur Jónsson. 
Daníel Eyjólfsson. Sigurður Kristjánsson. 

3. Á fundi stjórnar hlutafélagsins Verzlunarfélags Borgarfjarðar í dag var Birni Jónssyni, Bergstaðastræti 67, Reykjavik, veitt prókúruumboð fyrir félagið. Ritar hann nafn sitt þannig: 
pr. pr. Verzlunarfélag Borgarfjarðar h/f 

Björn Jónsson. 
Reykjavík, 11. júlí 1944. 

Jón Björnsson frá Bæ. Halldór H. Jónsson. Björn Jónsson. 

4. Við undirrituð rekum smásöluverzlun í Borgarnesi, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu Verzlun Kristjáns Jónassonar. 
Framkvæmdarstjóri verzlunarinnar með prókúruumboði er meðundirritaður, Kristján M. Kristjánsson, og ritar hann firmað Þannig: 

p. p. Verzlun Kristjáns Jónassonar 
Kristján M. Kristjánsson. 
Borgarnesi, 16. okt. 1943. 

Kristján M. Kristjánsson. Friðborg Friðriksdóttir. 

5. Stjórn h/f Skallagríms í Borgarnesi skipa nú: Þórður Pálmason, kaupfélags- stjóri, Borgarnesi, formaður, Davíð Þorsteinsson, hreppstjóri, Arnbjargarlæk, meðstjórnandi, báðir kosnir af hluthöfum, Þorkell Teitsson, símstjóri, Borgar- nesi, meðstjórnandi, tilnefndur af fjármálaráðherra. Varastjórnarnefndarmaður: Andrés Eyjólfsson, bóndi, Síðumúla, kosinn af hluthöfum. Framkvæmdastjóri félagsins, með prókúruumboði, er Friðrik Þorvaldsson, hafnarstjóri, Borgarnesi, og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. h/f Skallagrímur 

Friðrik Þorvaldsson. 

Jafnframt fellur niður prókúruumboð það, er Jón Steingrímsson, sýslu- maður í Borgarnesi, hafði fyrir félagið. 
Borgarnesi, 22. apríl 1944. 

Þórður Pálmason. Davíð Þorsteinsson. Þorkell Teitsson. 

6. Á aðalfundi Verzlunarfélagsins Borgar h/f 10. marz 1944 var ákveðið að auka hlutafé félagsins upp í 40000 — fjörutíu þúsund — krónur. Hlutafjáraukningin er öll innborguð. Stjórn félagsins skipa nú: Árni Björnsson, formaður, og hefur
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hann jafnframt prókúruumboð; meðstjórnendur: Guðrún Björnsson og Ágústa 

Björnsson, öll til heimilis í Borgarnesi. 

Borgarnesi, 23. marz 1944. 

Árni Björnsson. Ágústa Björnsson. Guðrún Björnsson. 

. Á aðalfundi h/f Gríms, sem haldinn var hinn 26. þ. m. voru þessir hluthafar 

kosnir í stjórn félagsins: Friðrik Þórðarson, formaður, Ingimundur Einarsson, 

varaformaður, Ásmundur Jónsson, ritari, Daníel Eyjólfsson og Sigurður Krist- 

jánsson meðstjórnendur. Endurskoðendur: Guðjón J. Bachmann, Jón Magnús- 

son. 
Borgarnesi, 31. marz 1944. 

pr. pr. h/f Grímur 
Friðrik Þórðarson. 

III. Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. 

1. Hér með tilkynnist til firmaskrár Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, að Vikurfé- 

to
 

lagið h/f, sem skrásett er i Reykjavík, rekur frá og með 1. janúar 1943 útibú á 

Arnarstapa Í Breiðavíkurhreppi, undir nafninu Vikurfélagið h/f, útibú. Pró- 

kúruumboð fyrir firmað hefur Jón Loftsson, stórkaupmaður í Reykjavík, og 

ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Vikurfélagið h/f, útibú 

Jón Loftsson. 

Reykjavík, 23. des. 1943. 

pr. Stjórn Vikurfélagsins h/f 

Jón Loftsson. 

Á aðalfundi Hraðfrystihúss Hellissands h/f, sem haldinn var á Hellissandi hinn 

8. okt. s. 1, voru löglega gerðar eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins: 

1) 4. gr. verður svo: Hlutafé má auka úr kr. 100000.00 í kr. 200000.00. 

2) Í 6. gr., í stað orðanna „Öll hlutabréf skulu vera nafnskráð“ komi: Hluta- 

bréfin hljóða á handhafa. 

3) 20. gr. verður svo: Stjórn félagsins skal skipuð 7 mönnum. Að minnsta kosti 

5 af stjórnendur skulu búsettir á Hellissandi. 

Í stjórn voru kosnir: Benedikt S. Benediktsson, kaupmaður, formaður, Bjørn 

Kristjánsson, sjómaður, Danilíus Sigurðsson, sjómaður, Eggert Eggertsson, sjó- 

maður, og Friðþjófur Guðmundsson, sjómaður, — allir búsettir á Hellissandi, 

Richard Thors, framkvæmdastjóri, Rvík, og Ásgeir Ásgeirsson frá Fróðá, Rvík. 

Prókúruumboð fyrir félagið hefur Einar A. Bergmann, .og ritar hann nafn sitt 

þannig: 
— 

pr. pr. Hradfrystihus Hellissands h/f 

Einar A. Bergmann. 

Hellissandi, 16. okt. 1944. 

Í umboði stjórnarinnar 

B. S. Benediktsson.
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3. Á hluthafafundi í h/f Ísleifi, sem haldinn var 12. febr. 1944, gengu úr stjórn fé- 227 lagsins Albert Guðjónsson, Brunnstíg 7, Rvík, Jón Guðvarðsson, Njálsgötu 62, Rvík, og Guðrún Olgeirsdóttir, Brunnstig 7, Reykjavík. 
Í stjórn voru kosin: Valgeir Magnússon, útgerðarmaður, Háteigsvegi 17 í Rvík, formaður, Ingvar Einarsson, útgerðarmaður, Miðtúni 62, Reykjavík, vara- formaður, og meðstjórnandi Klara Björnsdóttir, frú, Háteigsvegi 17, Rvík. Varastjórnandi var kosin frú Helga Guðjónsdóttir, Miðtúni 62, Reykjavík. Framkvæmdastjóri með prókúruumboði var kosinn Valgeir Magnússon, og Ingvari Einarssyni veitt prókúruumboð fyrir félagið. 
Undirskrift tveggja stjórnenda er skuldbindandi fyrir félagið. Undirskriftum er hagað þannig: 

Ísleifur h/f 
Valgeir Magnússon. Ingvar Einarsson. 

Ísleifur h/f 
Valgeir Magnússon. Klara Björnsdóttir. 

Ísleifur h/f 
Ingvar Einarsson. Klara Björnsdóttir. 

Prókúruhafar rita firmað þannig: 
pr. pr. Ísleifur h/f 
Valgeir Magnússon. 
pr. pr. Ísleifur h/f 
Ingvar Einarsson. 

Reykjavík, 19. febr. 1944. 
Ingvar Einarsson. Valgeir Magnússon. Klara Björnsdóttir. 

IV. Dalasýsla. 

1. Á aðalfundi h/f Kol, Tindum, Skarðsströnd, Dalasýslu, sem haldinn var í Félags- 
heimili V. R., Reykjavík, hinn 7. júlí 1944, gengu úr stjórninni þeir Sveinn B. 
Valfells, forstjóri, Hrefnugötu 2, Reykjavík, og Þórir Baldvinsson, húsameist- 
ari, Vesturási, Reykjavík, en kosningu hlutu Jón B. Valfells, forstjóri, Reykja- 
vík, Hans Þórðarson, forstjóri, Reykjavík, og Kristján Guðmundsson, forstjóri, 
Reykjavík, sem var endurkosinn. Varastjórnandi, Páll G. Þormar, var endur- 
kosinn. Á stjórnarfundi, sem haldinn var sama dag, var Jón Valfells kosinn for- 
maður stjórnarinnar. Hinir nýju stjórnarmeðlimir rita nöfn sín þannig: 

Reykjavík, 8. júlí 1944. 
Í stjórn h/f Kol 

Hans R. Þórðarson. Jón B. Valfells. Kr. Guðmundsson. 

V. Barðastrndarsýsla. 

1. Það tilkynnist hér med til samvinnufélagaskrárinnar, að á stjórnarfundi Kaup- félags Rauðasands:s/f, Hvalskeri, sem haldinn var 3. maí s.1., var Ívar Ívarsson, Kirkjuhvammi, ráðinn kaupfélagsstjóri fyrir félagið og honum veitt prókúru- 
umboð frá deginum í dag að telja. Ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Rauðasands s/f 
Ívar Ívarsson.
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Prókúruumboð það, er Egill Egilsson, fv. kaupfélagsstjóri, hefur haft fyrir 

félagið, afturkallast frá sama tíma. 
Saurbæ, 10. júní 1944. 

Í stjórn Kaupfélags Rauðasands s/f 

Gísli Ó. Thorlacius. Ólafur Sveinsson. Halldór Júlíusson. 

. Á aðalfundi Sláturfélagsins Örlygs, Gjögrum, sem haldinn var 16. april 1944, 

voru samþykktar eftirfarandi breytingar á skrásettum samþykktum félagsins: 

Félagsmaður getur hver orðið, sem búsettur er á félagssvæðinu og greiðir 

minnst 25 kr. sem stofnfé, kr. 10.00 í varasjóð sem inngangseyri o. s. frv. 

Félagsmenn bera takmarkaða sjálfskuldarábyrgð á öllum fjárreiðum félags- 

ins, á allt að kr. 300.00 hver félagsmaður, auk inneignar í stofnsjóði. 

Sigurbjörn Guðjónsson, bóndi, Hænuvík, gekk úr stjórninni, en í hans stað 

var kosinn Einar T. Guðbjartsson, Láganúpi. 

Undirskrift stjórnenda er þannig: 
Sláturfélagið Örlygur 

Ásbjörn Helgi Árnason. Kristján Júlíus Kristjánsson. 

Sláturfélagið Örlygur 

Kristján Júlíus Kristjánsson. Einar T. Guðbjartsson. 

Sláturfélagið Örlygur 

Ásbjörn Helgi Árnason. Einar T. Guðbjartsson. 

Hænuvík, 16. apríl 1944. 

Í stjórn Sláturfélagsins Örlygs 

Ásbjörn Helgi Árnason. Kristján Júlíus Kristjánsson. Einar T. Guðbjartsson. 

. Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrárinnar, að Kaupfélag Arnfirðinga, 

Bildudal, og Samvinnufélag Dalahrepps, Bakka, hafa með löglegum samþykkt- 

um, sbr. 27. gr. samvinnulaganna, verið sameinuð i eitt kaupfélag. Heiti þess fé- 

lags er Kaupfélag Arnfirðinga (sjá tilkynningu um það, dags. 11. des. 1943). 

Bíldudal, 11. des. 1943. 

Bjarni Hannesson. Eiríkur Kristjánsson. Guðjón Jónsson. 

Kristófer Kristófersson. Einar B. Gíslason. 

Samkvæmt ofangreindu hafa umrædd samvinnufélög verið strikuð út úr sam- 

vinnufélagaskránni. 

Skrifstofu Barðastrandarsýslu, 7. marz 1944. 

Jóhann Skaptason. 

VI. Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. 

„ Á hluthafafundi í H/f Húsgögnum, er haldinn var í Reykjavík 26. ágúst 1944, 

var ákveðið að slíta félaginu og var það samþykkt af öllum hluthöfum. Óskast 

því félagið afmáð úr hlutafélagaskrá Ísafjarðar. 
Í stjórn H/f Húsgagna, Ísafirði 

Hallgrímur Pétursson. Magnús Guðmundsson. Guðm. Pétursson. 

. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Ísafjarðarsýslu, að á hluthafafundi, sem 

haldinn var í Snæfelli h/f, Flateyri, hinn 14. ágúst s. l., var Ásgeir Guðnason,
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kaupmaður á Flateyri, kosinn í stjórn félagsins í stað Jóns Jónssonar, sem gengið 
hefur úr stjórninni. Enn fremur voru á sama fundi þeir Hörður Ásgeirsson, 
Stykkishólmi, og Ebenezer Ásgeirsson, Flateyri, kosnir í varastjórn í stað Sig- 
ríðar Jónsdóttur og Vilhelmínu Kristjánsdóttur. Sama dag veitti stjórn félagsins 
Ásgeiri Guðnasyni prókúruumboð fyrir félagið og ritar hann nafn sitt Þannig: 

pr. Snæfell h/f 
Ásgeir Guðnason. 

Frá sama tíma fellur niður prókúruumboð það, er Jón Jónsson, Flateyri, 
hefur haft fyrir félagið. 

Flateyri, 15. ágúst 1944. 
Í stjórn Snæfells h/f 

Hj. Hjartar. G. Ásgeirsson. Ásgeir Guðnason. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Ísafjarðar að með því að kaup Guðm. Í. 
Guðmundssonar á hlutum í h/f Val gengu til baka, þá er Guðm. Í. Guðmundsson 
ekki hluthafi í félaginu og því ekki í stjórn þess. Þetta tilkynnist yður hér með. 

Reykjavík, 6. júní 1944. 
- h/f Valur 

M. Andrésson. Guðm. Í. Guðmundsson. 

Á aðalfundi Íshúsfélags Ísfirðinga h.f., Ísafirði, sem haldinn var 13 febr. þ. á., 
voru þessir menn kosnir í stjórn: Formaður Karl Bjarnason, og er hann jafn- 
framt framkvæmdastjóri félagsins. Meðstjórnendur Jón Á. Jóhannsson og Jens- 
ína Jóhannsdóttir. Varamaður í stjórn: Helgi Ketilsson, öll til heimils á Ísafirði. 
Jafnframt tilkynnist, að núverandi stjórn hefur afturkallað prókúruumboð það, 
er á sínum tíma var gefið Jóni Auðni Jónssyni, en að svo stöddu hefur hún 
engum veitt á ný prókúruumboð fyrir félagið. 

Ísafirði, 19. febr. 1944. 
Íshúsfélag Ísfirðinga h/f 

Karl Bjarnason. Jón Á. Jóhannsson. Jensina Jóhannsdóttir. 

Á aðalfundi H/f Fjölnis, Þingeyri, er haldinn var 21. jan. 1944, var kosin eftir- 
greind stjórn félagsins: 

Formaður: Jóhanna Gísladóttir, Þingeyri; meðstjórnendur: Magnús Amlín, 
lr A og Guðmundur Jónsson, Þingeyri; varameðstjórnandi: Gísli Gíslason, 
safirði. 

Enn fremur var Jóhanna Gísladóttir, Þingeyri, ráðin framkvæmdastjóri fé- 
lagsins með prókúruumboði. Hafa þau hvort um sig, Jóhanna Gísladóttir og 
Magnús Amlín, prókúruumboð fyrir félagið, og rita þau firmað þannig: 

per pro. H/f Fjölnir 

Jóhanna Gísladóttir. 
per pro. H/f Fjölnir 

Magnús Amlín. 

Á aðalfundi H/f Hraðfrystihúss Flateyrar varð sú breyting gerð á lögum og 
stofnsamningi félagsins, að heiti þess verður: Fiskimjöl Njarðvík h/f, heimili 
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227 þess og varnarþing Innri-Njarðvík, Gullbringusýslu, í stað Flateyri áður, og sá 

tilgangur þess að reka hraðfrystihús, fiskiðnað og aðra starfsemi í því sambandi, 

er ekki lengur bundinn við Flateyri, heldur óháður öllum staðartakmörkunum. 

Flateyri, 11. des. 1943. 
Fiskimjöl Njarðvík h/f 

Jón Jónsson. Ásgeir Guðnason. Sigríður Jónsdóttir. 

Hjörtur Hjartar. Jón Þorbjarnar. 

7. Á stjórnarfundi, sem haldinn var 4. des. 1943 í hlutafélaginu Fjölni á Þingeyri, 

var Magnús Amlin, verzlunarmaður, Þingeyri, ráðinn framkvæmdastjóri H/f 

Fjölnis, með prókúruumboði. Ritar hann firmað þannig: 

per pro. H/f Fjölnir 
Magnús Amlin. 

Þingeyri, 4. des. 1943. 

Magnús Amlin. Jóhanna Gísladóttir. Guðmundur Jónsson. 

8. Hér með tilkynnist, að á stjórnarfundi í H/f Huginn nú í dag, sagði stjórn fé- 

lagsins af sér stjórnarstörfum, þar sem meðlimir hennar kváðust hafa selt alla 

hluti sína í félaginu. Jafnframt afturkallaði hún prókúruumboð Jóhanns Þor- 

steinssonar, framkvæmdastjóra, fyrir félagið. 

Þá skal og tilkynnt, að á aukahluthafafundi, sem síðan var haldinn í dag, 

mættu hluthafar, sem réðu yfir kr. 60000.00 af 64600 kr. hlutafé félagsins, sem er 

í umferð. Var á fundinum kosin ný stjórn fyrir félagið, er sitji til næsta aðal- 

fundar. Kosningu hlutu sem aðalmenn í stjórn: Björgvin Bjarnason, útgerðar- 

maður á Ísafirði, formaður, og meðstjórnendur Jón Grímsson, kaupmaður, 

Matthias Bjarnason, framkvæmdastjóri, frú Elín Samúelsdóttir og Gísli Júlíus- 

son, skipstjóri. Sem varamaður i stjórn var kosinn Hannes Halldórsson, fram- 

kvæmdastjóri. 

Þá samþykkti fundurinn og í einu hljóði að fela formanni félagsins, Björg- 

vin Bjarnasyni, prókúruumboð fyrir félagið, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. H/f Huginn 
Björgvin Bjarnason. 

Stjórn félagsins ritar firmað þannig: 
Í stjórn H/f Huginn 

Björgvin Bjarnason. Jón Grímsson. Elin Samúelsdóttir. 

Í stjórn H/f Huginn 

Björgvin Bjarnason. Jón Grímsson. Gísli Júlíusson. 

Í stjórn H/f Huginn 

Björgvin Bjarnason. Elin Samúelsdóttir. Matth. Bjarnason. 

Ísafirði, 23. des. 1943. 
Í stjórn H/f Huginn, Ísafirði 

Björgvin Bjarnason. Jón Grímsson. Gísli Júlíusson. 

Elín Samúelsdóttir. Matth. Bjarnason. 

VII. Bolungavík. 

1. Hér með tilkynnist hlutafélagaskrá Bolungavíkur, að firmanu H/f Raflýsing 

Bolungavíkur var slitið í dag. 
Bolungavík, 28. sept. 1943. 

Í stjórn H/f Raflýsing Bolungavíkur 
Einar Guðfinnsson. Bjarni Eiríksson.
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VIII. Strandasýsla. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár Strandasýslu, að samkvæmt at- 
kvæðagreiðslum, sem fram fóru á fundum, er haldnir voru í Pöntunarfélagi 
verkamanna í Djúpavík, hefur verið samþykkt á fundi 5. marz þ. á. með 8 atkv. 
gegn 4, á fundi 23. april þ. á. með 7 atkv. gegn 3 og á fundi 7. maí þ. á. með 
7 atkv. gegn 2, að leggja félagið niður. 

Allir fundirnir voru boðaðir í Ríkisútvarpinu með löglegum fyrirvara. 

Samkvæmt þessu tilkynnist hér með, að Pöntunarfélag verkamanna í Djúpa- 
vík er lagt niður og afturkallast jafnframt prókúruumboð þeirra manna, sem 
bad hafa haft samkv. fyrri tilkynningu. 

Djúpavík, 9. júní 1944. 
Í stjórn Pöntunarfélags verkamanna, Djúpavík 
Ben. Benjamínsson. Sveinn Guðmundsson. 

Hér með tilkynnist til samvinnufélagaskrár Strandasýslu, að á aðalfundi Verzl- 
unarfélags Norðurfjarðar, Norðurfirði, sem haldinn var 21. maí 1941, var ákveðið 
að breyta nafni félagsins, og heitir það nú Kaupfélag Strandamanna, skamm- 
stafað K. St. N. Samþykktir félagsins eru óbreyttar að öðru leyti. Stjórn félags- 
ins skipa nú þessir menn: Pétur Guðmundsson, Ófeigsfirði, formaður, Guð- 
mundur P. Guðmundsson, Melum, og Eiríkur Guðmundsson, Dröngum, með- 
stjórnendur. Prókúruumboð fyrir félagið hefur framkvæmdastjóri þess, Eyjólfur 
Valgeirsson, með öllum réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt, 
og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Kaupfélag Strandamanna 
Eyjólfur Valgeirssson. 

Norðurfirði, 11. maí 1944. 
pr. pr. Kaupfélag Strandamanna 

Eyjólfur Valgeirssson. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Strandasýslu, að hlutafé h/f Ingólfs, 
Ingólfsfirði, var á aukafundi félagsins 26. júní 1943 aukið upp í kr. 750000.00 — 
sjö hundruð og fimmtíu þúsund krónur. — Allt hlutafé félagsins er nú inn- 
borgað. 

Reykjavík, 26. júní 1943. 

Í stjórn Ingólfs h/f, Ingólfsfirði 
Geir Thorsteinsson. Beinteinn Bjarnason. Ingólfur Flygenring. 

IX. Húnavatnssýsla. 

Undirrituð stjórn Sláturfélags A.-Húnvetninga, Blönduósi, veitir hér með Jóni 
S. Baldurs prókúruumboð fyrir nefnt félag frá deginum í dag að telja með öllum 
réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt. Jafnframt fellur niður 
prókúruumboð það, er þeir Pétur Theódórs, Hringbr. 211, Reykjavík, og Jónatan 
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J. Líndal, Holtastöðum, hafa haft fyrir nefnt félag. Firmad ritar Jón S. Baldurs 

þannig: 
pr. pr. Sláturfélag A.-Húnvetninga 

Jón S. Baldurs. 
Blönduósi, 21. júni 1944. 

Stjórn Sláturfélags A.-Húnvetninga 

Jón S. Baldurs. Guðjón Hallgrímsson. Jón Stefánsson. 

Runólfur Björnsson. Jón S. Pálmason. 

Það tilkynnist hér með, að ég undirritaður starfræki vélaverkstæði á Blönduósi 

undir firmanafninu Vélsmiðjan Vísir. 
Blönduósi, 23. febrúar 1944. 

Þorvaldur Þorláksson. 

Stjórn Sláturfélags A.-Húnvetninga hefur veitt Jónatan J. Líndal, hreppstjóra á 

Holtastöðum, prókúruumboð fyrir félagið, og ritar hann firmað þannig: 

pr. pr. Sláturfélag A.-Húnvetninga 

Jónatan J. Líndal. 

Í stjórn Sláturfélags A.-Húnvetninga, 24. jan. 1944. 

Guðjón Hallgrímsson. Jón Stefánsson. Pétur Theódórs. 

Hér með tilkynnist, að við undirritaðir rekum í félagi, með ótakmarkaðri ábyrgð, 

búskap á Þingeyrum, A.-Húnavatnssýslu, undir nafninu: Þingeyrabúið s/f. 

Fyrirtækið ritum við þannig: 
Þingeyrabúið s/f 
Sigfús Bjarnason. 
Þingeyrabúið s/f 
Björn Bjarnason. 

p. t. Reykjavík, 25. okt. 1943. 

Björn Bjarnason. Sigfús Bjarnason. 

X. Siglufjörður. 

Við undirritaðir tilkynnum hér með til firmaskrár Siglufjarðar, að við höfum 

ákveðið að reka heildsölu- og umboðsverzlun í Siglufirði undir nafninu „Heild- 

verzlun Hinrik Hhorarensen“ og berum við einir fulla ábyrgð á skuldbindingum 

firmans. Firmað ritum við báðir og höfum við einnig ótakmarkað prókúruum- 

boð hvor um sig, samkvæmt lögum nr. 42 25. gr. frá 13. nóv. 1903, og ritum við 

firmað þannig: 
pr. Heildverzlun Hinrik Thorarensen 

H. Thorarensen. 
pr. Heildverzlun Hinrik Thorarensen 

Ólafur Á. Thorarensen. 
Siglufirði, 16. nóv. 1944. 

H. Thorarensen. Ólafur Á. Thorarensen.
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Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðar, að Verkamannafélagið Þróttur 227 og Verkakvennafélagið Brynja reka kvikmyndasýningar í Alþýðuhúsinu hér í bænum, með ótakmarkaðri ábyrgð, undir nafninu „Siglufjarðarbíó“. Prókúru- umboð fyrir firmað hefur Þórhallur Björnsson og undirritar hann þannig: 
pr. pr. Siglufjarðarbíó 
Þórhallur Björnsson. 

Siglufirði, 30. maí 1944. 
Í stjórn Verkakvennafélagsins Brynju 

Ríkey Eiríksdóttir. Hólmfríður Guðmundsd. Dóra Eiríksdóttir. 
Ásta Ólafsdóttir. Anney Jónsdóttir. 

Í stjórn Verkamannafélagsins Þróttar 
Þóroddur Guðmundsson. Guðm. Jóhannesson. Gunnl. Hjálmarsson. 

Gunnar Jóhannsson. Gísli Sigurðsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Siglufjarðar, að ég undirritaður ætla mér að setja á stofn og starfrækja verzlun undir firmanafninu Bókabúð Siglufjarðar. Ég einn ber persónulega ábyrgð á skuldbindingum firmans og rita það einn þannig: 

pr. Bókabúð Siglufjarðar 
H. Thorarensen. 

Siglufirði, 23. marz 1944. 
H. Thorarensen. 

Það tilkynnist hér með til firmaskrár Siglufjarðarkaupstaðar, að ég hef 2. jan. 1944, selt Georg Fanndal, Siglufirði, Veiðarfæraverzlun Sig. Fanndals, Siglufirði. 
Siglufirði, 12. febr. 1944. 

Soffía Fanndal. 

Samkvæmt ofanritaðri tilkynningu hef ég undirritaður keypt Veiðarfæra- 
verzlun Sig. Fanndals, Siglufirði, og rek hana framvegis sem mína eign og á mína 
ábyrgð og undir sama nafni. 

Siglufirði, 12. febr. 1944. 
Georg Fanndal. 

Á aðalfundi Verzlunarfélags Siglufjarðar h/f, Siglufirði, höldnum 28. marz þ. á., 
var ákveðið að auka hlutafé félagsins um kr. 20000.00, og er hlutaféð nú kr. 
50000.00 — fimmtíu þúsund krónur —. Hlutafjáraukningin er öll innborguð. 

Siglufirði, 16. des. 1943. 
Stjórn Verzlunarfélags Siglufjarðar h/f 

Jón Jóhannesson. F. Nielsson. Árni Ásbjarnarson. 

Á aðalfundi í Hraðfrystihúsinu h/f, Siglufirði, sem haldinn var 30. juli s. 1, voru 
þessir kosnir í stjórn félagsins: Ólafur Þórðarson, Garðastr. 13, Rvík, Jón Ás- 
geirsson, Laufásvegi 27, Rvík, og Gústav Þórðarson, Túng. 25, Siglufirði. For- 
maður stjórnar og framkvæmdastjóri er Ólafur Þórðarson. Varastjórn: Sigríður 
Friðfinnsdóttir, Laufásvegi 27, Reykjavík, og Dagbjört Einarsdóttir, Túngötu 25, 
Siglufirði. 

Siglufirði, 30. júlí 1943. 
Ólafur Þórðarson. Jón Ásgeirsson. Gústav Þórðarson.
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7. Með því að ég, Anna Jóhannsdóttir, Norðurgötu 11, Siglufirði, hef í dag selt frú 

Guðrúnu Sigurhjartardóttur, Siglufirði, meðeiganda mínum í verzluninni Anna 

og Gunna, minn hluta, einn þriðja í verzluninni, og hún tekið við henni ásamt 

öllum eignum og skuldbindingum verzlunarinnar að mínum hluta, þá óskast 

hér með nafn mitt afmáð úr firmaskrá Siglufjarðar sem eiganda téðrar verzlunar. 

Siglufirði, 1. maí 1943. 

Anna Jóhannsdóttir. 

Þar sem ég, Guðrún Sigurhjartardóttir, er nú samkvæmt ofanskráðu orðin 

eigandi að %3 hlutum verzlunarinnar Anna og Gunna, Túngötu 1, Siglufirði, þá 

lýsist hér með yfir því, að frá í dag rek ég verzlunina að % hlutum, ásamt Huldu 

Sigurhjartardóttur, sem er eigandi % hluta hennar, og að allar skuldbindingar 

téðrar verzlunar eru frá i dag Önnu Jóhannsdóttur óviðkomandi. 

Með samþykki meðundirritaðrar Huldu Sigurhjartardóttur, meðeiganda mins, 

skuldbind ég og rita firmað ein, þannig: 

pr. Verzlunin Anna og Gunna 

Guðrún Sigurhjartardóttir. 

Siglufirði, 1. maí 1943. 

Guðrún Sigurhjartardóttir. Hulda Sigurhjartardóttir. 

Stjórn Sildarverksmiðja ríkisins, Siglufirði, tilkynnir hér með, að frá og með 15. 

okt. 1944 hefur Magnús Blöndal, framkvæmdastjóri, Siglufirði, prókúruumboð 

fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins. Samkvæmt því undirritar hann þannig f. h. 

verksmiðjanna: 
pr. pr. Sildarverksmiðjur ríkisins 

Magnús Blöndal. 

Jafnframt tilkynnist, að prókúruumboð Jóns Gunnarssonar, framkvæmda- 

stjóra, fyrir Síldarverksmiðjur ríkisins afturkallast frá og með 1. janúar 1945 

að telja. 
Reykjavík, 21. okt. 1944. 

Stjórn Sildarverksmiðja ríkisins 

Sveinn Benediktsson. Þóroddur Guðmundsson. Þormóður Eyjólfsson. 

XL Eyjafjarðarsýsla og Akureyrarkaupstaður. 

Það tilkynnist hér með til hlutafélagaskrár Eyjafjarðarsýslu og Akureyrarkaup- 

staðar, að á hluthafafundum í H/f Ásvör, Kaupangi, Öngulstaðahreppi. sem 

haldnir voru 6. og 25. okt. 1944, var samþykkt að auka hlutafé félagsins um kr. 

107000.00 eða í kr. 117000.00 — eitt hundrað og seytján þúsund krónur — alls. 

Allt hið nýja hlutafé er þegar innborgað. 

Þá tilkynnist enn fremur, að á hluthafafundi í félaginu 25. okt. 1944 voru 

þessir menn kjörnir i stjórn H/f Ásvarar: Björn Ingvarsson, cand. jur., Kaup- 

angi, formaður, en meðstjórnendur þeir Gunnlaugur Guðjónsson, Siglufirði og 

Sveinn Björnsson, Flókagötu 15, Reykjavík. Firmað ritar hin nýja stjórn þannig: 

H/f Ásvör 

Gunnl. Guðjónsson. Björn Ingvarsson. 

H/f Ásvör 

Gunnl. Guðjónsson. Sveinn Björnsson.
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H/f Ásvör 227 Sveinn Björnsson. Björn Ingvarsson. 
Kaupangi, 4. nóv. 1944. 

H/f Ásvör 
Gunnl. Guðjónsson. Sveinn Björnsson. Björn Ingvarsson. 

Hér með tilkynnist, að ég rek leðursaumastofu hér á Akureyri. Rek ég hana á eigin ábyrgð og nefni hana Luffu- og hanzkagerðina. Framleiði ég þar lúffur, skinnhúfur og barnainniskó. 

Akureyri, 5. okt. 1944. 
pr. pr. Lúffu- og hanzkagerðin 

Eiður Haraldsson. 

Á aðalfundi Prentsmiðju Björns Jónssonar h/f, Akureyri, sem haldinn var á Akureyri 16. marz s. 1, var samþykkt að auka hlutafé félagsins um 35 þúsund krónur. Hlutafjáraukinn er lagður fram af hluthöfum þeim, er atkvæðisrétt höfðu um tillöguna, og er viðbótarhlutaféð nú greitt félaginu að fullu. 
Stjórn Prentsmiðju Björns Jónssonar h/f 

Árni Bjarnason. V. Stefánsson. Kristján Aðalsteinsson. 

Hér með tilkynnist, að ég hef í dag veitt Friðriki Hjaltalín, Grundargötu 6, Akur- eyri, prókúruumboð fyrir mig. Ritar hann þannig skuldbindingar mín vegna: 
pr. pr. Steindór J. Hjaltalín 

Friðrik Hjaltalín. 
p. t. Akureyri, 17. júlí 1944. 

St. J. Hjaltalín. 

Á aðalfundi hlutafélagsins Sindra, Akureyri, voru eftirtaldir menn kosnir í stjórn félagsins: Jakob Frímannsson, Ágúst Kvaran, Egill Sigurðsson, Þorsteinn Gunn- arsson og Baldur Líndal, en til vara Sigtryggur Júlíusson og Aage Schiöth. 
Akureyri, 3. marz 1944. 

Þorsteinn Gunnarsson. Egill Sigurðsson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Eyjafjarðarsýslu og Akureyrar að ég undir- rituð rek bóka- og ritfangaverzlun á Akureyri undir firmanafninu „Bókabúð Rikku“. 
Verzlunina rek ég ein og ber fulla ábyrgð á öllum skuldbindingum hennar vegna. 
Firmað rita ég þannig: 

„Bókabúð Rikku“ 
Friðrikka Friðriksdóttir. 
Akureyri, 22, marz 1944. 
Friðrikka Friðriksdóttir.
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7. Það tilkynnist hér með, að vér höfum veitt Kristjáni Sigtryggssyni, Brekkugötu 

1, Akureyri, prókúruumboð fyrir verzlunina Pöntunarfélag verkalýðsins á Akur- 

eyri, og ritar hann nafnið þannig: 

pr. pr. Pöntunarfélag verkalýðsins 

Kristj. Sigtryggsson. 

Það tilkynnist jafnframt, að vér afturköllum hér með prókúruumboð það, 

sem Björn Grímsson, Akureyri, hefur haft fyrir sömu verzlun. 

Akureyri, 15. júlí 1944. 

Stjórn Pöntunarfélags verkalýðsins 

Konráð S. Kristjánsson. Eyjólfur Árnason. Sigríður Baldvinsdóttir. 

Þórður Valdimarsson. Steingr. Aðalsteinsson. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Eyjafjarðarsýslu, að stjórn fiskveiða- 

hlutafélagsins Ásvarar, Kaupangi, hefur á fundi sínum í dag veitt Gunnlaugi 

Guðjónssyni, framkvæmdastjóra, Aðalgötu 6, Siglufirði, prókúruumboð fyrir 

félagið og ritar hann firmað hér eftir þannig: 

pr. pr. Fiskveiðahlutafélagið Ásvör 

Gunnl. Guðjónsson. 

Þetta tilkynnist hér með til hlutafélagaskrárinnar. 

Akureyri, 5. jan. 1944. 

Í stjórn Fisk veiðahlutafélagsins Ásvarar 

Árni Guðjónsson. Gunnar Thordarson. 

F. h. Björns Ingvarssonar 

Gunnar Thordarson, 

e. Uu. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Eyjafjarðarsýslu, að stjórn h/f Her- 

varar hefur á fundi sínum í dag veitt Gunnlaugi Guðjónssyni, frkvstj.. Aðal- 

götu 6, Siglufirði, prókúruumboð fyrir félagið og ritar hann firmað hér eftir 

þannig: 
pr. pr. Hervör h/f 

Gunnl. Guðjónsson. 

Þetta tilkynnist hér með til hlutafélagaskrárinnar. 

Reykjavík, 15. des. 1943. 

Í stjórn Hervarar h/f 

Björn Ingvarsson. Barði Barðason. 

F. h. Helgu Þorsteinsdóttur 

Barði Barðason. 

XII. Þingeyjarsýsla. 

1. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Þingeyjarsýslu að ég undirritaður hef Í 

dag selt Sigtryggi verzlunarmanni Þórhallssyni, til heimilis í Húsavík, Suður- 

Þingeyjarsýslu, firma mitt, Skó- og Fatabúð Húsavíkur, með öllum réttindum 

firmans, þar með talinn réttur til innflutnings á vörum frá útlöndum, eins og 

hann er og verður ákveðinn framvegis af Viðskiptaráði. 

Skuldbindingar firmans, sem gerðar eru eftir daginn í dag, eru mér óviðkom-
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andi. Jafnframt afturkallast hér með prókúruumboð mitt til handa Valdimar 
verzlunarmanni Kristinssyni, Húsavík, fyrir nefnt firma. 

Húsavík, 30. október 1944. 
Einar Guðjohnsen. 

Samkvæmt ofanrituðu hef ég í dag keypt smásöluverzlun Finars Guðjohn- 
sen, kaupm. frá Húsavík, Skó- og Fatabúð Húsavíkur, og rek verzlunina áfram 
á eigin ábyrgð. Skuldbindingar firmans gerðar fyrir daginn í dag eru mér óvið- 
komandi. Firmað rita ég þannig: 

Skó- og Fatabúð Húsavíkur 
Sigtr. Þórhallsson. 

Húsavík, 30. okt. 1944. 
Sigtryggur Þórhallsson. 

Það tilkynnist hér með, að ég undirritaður hef veitt Valdimar Kristinssyni, 
verzlunarmanni í Húsavík, prókúruumboð fyrir verzlun mína, Skó- og fatabúð 
Húsavíkur, frá 14. maí næstkomandi. Bitar hann firmað þannig: 

p. p. Skó- og fatabúð Húsavíkur 
V. Kristinsson. 

Húsavík, 14. apríl 1944. 
Einar Guðjohnsen, 

Heiti félagsins: Samvinnufélag útgerðar- og sjómanna, Húsavík. Skammstafað: 
S.Ú.S.H. Lögheimili: Húsavík, Þingeyjarsýslu. Tilgangur: Að annast sölu á 
fiskframleiðslu félagsmanna og kaup á útgerðarvörum. Stofnendur: 30 útgerðar- 
menn og sjómenn í Húsavík. Stjórn skipa: Björn Kristjánsson, formaður, Einar 
Sörensen og Stefán Pétursson. Stjórnin ritar firmað. Í daglegum rekstri gildir 
undirskrift formanns, en sé um veðsetningu, afsal eðá önnur þýðingarmikil 
atriði að ræða, skal stjórnin öll undirrita. Undirskriftum er hagað þannig: 

F. h. Samvinnufél. útgerðar- og sjómanna, Húsavík 
Björn Kristjánsson. 

F. h. Samvinnufél. útgerðar- og sjómanna, Húsavík 
Björn Kristjánsson. Einar Sörensson. Stefán Pétursson. 

Inngangseyrir er kr. 10.00, er rennur í stofnsjóð. Í stofnsjóð rennur 1% af um- 
setningu aðkeyptra og seldra vara. Í varasjóð rennur 4% af andvirði keyptra og 
seldra vara. Aðalfund skal boða með minnst viku fyrirvara og er lögmætur, ef 
meira en þriðjungur félagsmanna er mættur. Samábyrgð gildir í félaginu, og ber 
hver félagsmaður ábyrgð á skuldbindingum félagsins með stofnsjóðseign sinni 
og kr. 300.00 að auki. Allir félagsmenn hafa atkvæðisrétt á fundum félagsins og 
ræður meiri hlutinn úrslitum. 

Húsavík, 4. marz 1944. 
Björn Kristjánsson. Einar Sörensson. Stefán Pétursson. 

XII. Norður-Múlasýsla og Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Undirrituð stjórn Kaupfélags Austfjarða, Seyðisfirði, veitir hér með Friðjóni 
Stefánssyni prókúruumboð fyrir félagið frá 1. jan. 1944 að telja, og ritar hann 

nafn sitt þannig: pr. pr. Kaupfélag Austfjarða 
Friðjón Stefánsson. 
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Frá sama tíma fellur niður prókúruumboð það, sem Jón Gunnarsson hefur 

haft fyrir nefnt félag. 
Seyðisfirði, 21. des. 1943. 

Í stjórn Kaupfélags Austfjarða 
Karl Finnbogason. Stefán Baldvinsson. 

. Á aðalfundi hlutafélagsins Sæfara, sem haldinn var í Reykjavík 25. júní 1944, 

voru eftirfarandi breytingar gerðar á félaginu: 

Feðgarnir Geir Sigurðsson, Ámundi Geirsson, Sigurður Geirsson og Magnús 

Geirsson hafa selt hluti sína í félaginu þannig: 

Egill Ragnars hefur keypt kr. 12000.00 í hlutum, frú Sigríður Ragnars kr. 

8000.00, ungfrú Guðrún Ragnars kr. 6000.00 og Lárus Jóhannesson kr. 100.00. 

Björn Hansson hefur selt ungfrú Guðrúnu Ragnars af hlutum sínum kr. 1400.00. 

Hlutafé félagsins er alls kr. 60500.00 og skiptist hér eftir þannig: 

Félagið sjálft ...........0220. 00 0n0n nn á kr. 5600.00 

Egill Ragnars ...........00000 00. 0n en — — 12000.00 

Sigríður Ragnars .........00000000 0000. ne... - —  8000.00 

Guðrún Ragnars .......020000. 0000 — — 7400.00 

Björn Hansson .....000.0000 00 enn — —  8200.00 

Elín Guðmundsdóttif „.......0000000 0000... — — 9600 00 

Ragnhildur Jónsdóttir .........0.000000 0... 0... - — 9600.00 

Lárus Jóhannesson ......00000 0000 -— — 100.00 
  

Samtals kr. 60500.00 

Úr stjórn félagsins gengu: Geir Sigurðsson, Ámundi Geirsson og Magnús 

Geirsson. Stjórn félagsins skipa nú: Egill Ragnars, sem jafnframt er ráðinn 

framkvæmdastjóri og hefur prókúruumboð fyrir félagið, Björn Hansson og frú 

Sigríður Ragnars. Varastjórnandi er frú Elín Guðmundsdóttir. Undirskriftum 

er hagað þannig: 
H/f Sæfarinn 

Björn Hansson. Egill Ragnars. 
H/f Sæfarinn 

Björn Hansson. Sigríður Ragnars. 

H/f Sæfarinn 

Egill Ragnars. Sigríður Ragnars. 

pr. pr. h/f Sæfarinn 
Björn Hansson. 

pr. pr. h/f Sæfarinn 
Egill Ragnars. 

Rithandarsýnishorn stjórnarmeðlima og prókúruhafa eru til sýnis hjá bæjar- 

fógetanum á Seyðisfirði. 
Í stjórn h/f Sæfara 

Egill Ragnars. Björn Hansson. Sigríður Ragnars. 

XIV. Suður-Múlasýsla. 

. Á aðalfundi h/f Sæfinns, Sandi, Mjóafirði, hinn 5. marz 1944, var sú breyting 

gerð á stjórn félagsins, að í stað Gísla Kristjánssonar, Fannýjar Ingvarsdóttur 

og Árna Haraldssonar voru kosin Jón Ingvar Jónsson, kaupmaður, formaður, og
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meðstjórnendur Hjálmar Kristjánsson og Svanbjörg Kristjánsdóttir, öll til heim- 2927 
ilis í Brekkuþorpi í Mjóafirði. Prókúruumboð hefur formaður félagsins og ritar 
hann þannig: 

pr. pr. H/f Sæfinnur 
Jón I. Jónsson. 

Firmað rita tveir stjórnendur sameiginlega, þannig: 
H/f Sæfinnur 

Jón I. Jónsson. Hjálmar Kristjánsson. 
H/f Sæfinnur 

Jón I. Jónsson. Svanbjörg Kristjánsdóttir. 
H/f Sæfinnur 

Hjálmar Kristjánsson. Svanbjörg Kristjánsdóttir. 
Mjóafirði, 24. apríl 1944. 

Stjórn H/f Sæfinns 
Jón I. Jónsson. Hjálmar Kristjánsson. Svanbjörg Kristjánsdóttir. 

2. Heiti: Útgerðarmannafélag Fáskrúðsfjarðar. Heimili og varnarþing: Búðir í Fá- 
skrúðsfirði. Dagsetning samþykkta: 29. janúar 1943. Tilgangur: Að annast sölu 
sjávarafurða félagsmanna, sérstaklega ísvarins fisks. Stjórnendur: Árni Stefáns- 
son, Pálmi Þórðarson og Jakob Stefánsson, útgerðarmenn, allir til heimilis á 
Búðum. Varastjórn: Þórarinn Guðmundsson, Þorsteinn Sigurðsson og Þórlindur 
Jóhannsson, allir útgerðarmenn, til heimilis á Búðum. Framkvæmdastjóri og 
prókúruhafi er Antoníus Samúelsson, Búðum. Firmað rita tveir stjórnendur 
sameiginlega, fullum nöfnum. Prókúruhafi ritar firmað þannig: 

p. p. Útgerðarmannafélag Fáskrúðsfjarðar 
A. Samúelsson. 

Félagsmaður ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins með stofnsjóðsinnstæðu 
sinni og að auki með andvirði þeirra afurða, er hann á hjá félaginu, er krafa á 
hendur því kemur fram. Gjald fyrir inngöngu í félagið er 30 krónur. Í stofnsjóð 
leggst 14% af andvirði seldra afurða félagsmanna. Árgjald í varasjóð er 1% af 
andvirði afurða þeirra, er félagið selur. Félagið hefur hvorki innlánsdeild né 
verzlunarleyfi. 

Fáskrúðsfirði, 25. okt. 1943. 
Árni Stefánsson. Pálmi Þórðarson. Jakob Stefánsson. 

XV. Neskaupstaður. 

1. Undirrituð stjórn Dráttarbrautarinnar h/f, Neskaupstað, veitir hér með Magnúsi 
Pálssyni, skipstjóra, Neskaupstað, prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag með 
öllum réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt. Firmað ritar hann 
þannig: 

pr. pr. Dráttarbrautin h/f 

Magnús Pálsson. 
Neskaupstað, 1. febr. 1944. 

Stjórn Dráttarbrautarinnar h/f 
Ármann Eiríksson. Vigfús Guttormsson. Sigurður Hinriksson. 

Herbert Þórðarson. Ölver Guðmundsson.
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927 9. Eftirfarandi breytingar voru gerðar á samþykktum Samvinnufélags útgerðar- 

manna, Norðfirði, á aðalfundi félagsins 30. janúar 1944: 

1. breyting, 11. gr. (sjóður félagsins), greinin orðist þannig: Stofnsjóður, 

sem er séreign félagsmanna og ávaxtast með sparisjóðsvöxtum, er leggjast við 

höfuðstólinn um hver áramót. Í hann skal leggja minnst %% af umsetningu 

aðkeyptra vara og seldra afurða. 

2. breyting, við 11. gr. bætist: Afurðasölusjóður. Í hann skal leggja hagnað, 

er verða kann á afurðasölu um fram venjulega afgreiðsluþóknun eins og hún 

verður á hverjum tíma, t. d. hagnað af fiskútflutningi með skipum, sem félagið 

hefur á leigu eða eigin skipum. Greiða má úr sjóðnum halla, er félagið kann að 

verða fyrir á afurðasölu, og ef félagið ræðst í byggingu hraðfrystihúss, skipa- 

kaup eða eitthvað annað, er miðar að umbótum á afurðasölu, veiði eða full- 

komnari hagnýtingu afurðanna. Sjóðurinn er sameign félagsmanna eins og 

varasjóður félagsins og gilda að öðru leyti sömu reglur um hann og um varasjóð. 

Neskaupstað, 20. marz 1944. 

Stjórn Samvinnufélags útgerðarmanna, Neskaupstað 

Ármann Eiríksson. Vigfús Guttormsson. Ragnar Pétursson. 

. Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Neskaupstaðar, að framhaldsaðalfundur 

H/f Sæfinns í Neskaupstað, haldinn 4. des. 1943, samþykkti að flytja heimili og 

varnarþing félagsins frá Neskaupstað að Sandi í Mjóafirði í Suður-Múlasýslu. 

Neskaupstað, 4. des. 1943. 

F. h. stjórnar h/f Sæfinns, Neskaupstað 

Gísli Kristjánsson. Fanný Ingvarsdóttir. 

XVI. Vestmannaeyjar. 

1. Það tilkynnist hér með, að Emil Magnússon, Kirkjuvegi 39, Vestmannaeyjum, 

hefur verið ráðinn verzlunarstjóri fyrir smásöluverzlun vora og veitt prókúru- 

umboð fyrir félagið með öllum réttindum samkv. lögum. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Heimir h/f 
Emil Magnússon. 

Vestmannaeyjum, 20. sept. 1944. 
Heimir h/f 

Magnús Guðbjartsson. Magnús Ólafsson. 

2. Á stjórnarfundi í h/f Nót, Vestmannaeyjum, sem haldinn var 7. júlí 1944, var 

Páli Eyjólfssyni, Heiðarveg, Vestmannaeyjum, veitt prókúruumboð fyrir h/f 

Nót, Vestmannaeyjum. 

Páll Eyjólfsson ritar firmað þannig: 
pr. pr. h/f Nót 
Páll Evjólfsson. 

Vestmannaeyjum, 7. júlí 1944. 

Sighvatur Bjarnason. T. M. Guðjónsson. Björgvin Jónsson.
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3. Við undirritaðir, Sveinn Guðmundsson, kaupmaður, og Gísli Gíslason, stórkaup- 227 
maður, báðir til heimilis hér í bæ, rekum í félagi verzlun hér í bænum með allar tegundir byggingarefnis undir firmanafninu Sveinn Guðmundsson & Co. Við berum ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum verzlunarinnar og höfum báðir heimild til að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Sveinn Guðmundsson & Co. 
Sveinn Guðmundsson. 

Sveinn Guðmundsson & Co. 
Gísli Gíslason, 

Vestmannaeyjum, 18. marz 1944. 
Gísli Gíslason. Sveinn Guðmundsson. 

4. Það tilkynnist hér með til firmaskrár Vestmannaeyja, að firmað Gunnlaugur Loftsson & Co. hefur verið leyst upp og óskast strikað út af firmaskrá umdæmis- ins. 

Reykjavík, 15. febr. 1944. 
Gunnl. Loftsson & Co. 

Gísli Gíslason. 

5. Við undirritaðir rekum smásöluverzlun í Vestmannaeyjum með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu Söluturninn. Hvor okkar um sig hefur rétt til að rita firmað, og ritum við það Þannig: 

pr. Söluturninn 
Aðalsteinn R. Snorrason. 

pr. Söluturninn 
Ólafur Erlendsson. 

Vestmannaeyjum, 20. jan. 1944. 
Aðalsteinn R. Snorrason. Ólafur Erlendsson. 

XVII. Árnessýsla. 

1. Hér með tilkynnist, að Stefán Björnsson, mjólkurbússtjóri, fer með prókúru 
fyrir Mjólkurbú Flóamanna. 

Mjólkurbú Flóamanna, 4. jan. 1944. 
Egill Gr. Thorarensen. Sigurgr. Jónsson. Dagur Brynjúlfsson. 

Samkvæmt framanrituðu rita ég firmað þannig: 
pr. pr. Mjólkurbú Flóamanna 

Stefán Björnsson. 

2. Bókaútgáfan Norðri h/f, sem skráð var í hlutafélagaskrá Akureyrarkaupstaðar 
24. febr. 1943 og birt í Lögbirtingablaði 27. marz s. 1., hefur hinn 8. des. 1943 verið 
skráð í Árnessýslu, og er heimili þess og varnarþing að Hallkelshólum í Gríms- 
nesi. 

Félagið verður jafnframt afmáð úr hlutafélagaskrá Akureyrar.
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XVIII. Gullbringu- og Kjósarsýsla og Hafnarfjörður. 

Ég undirritaður rek smásöluverzlun undir nafninu Verzlunin Garðarshólmi. 

Verzlunina rek ég með ótakmarkaðri ábyrgð, og rita ég firmað þannig: 

pr. Verzlunin Garðarshólmi 

G. S. Gíslason. 

Hafnarfirði, 13. des. 1943. 

G. S. Gíslason. 

Hér með leyfi ég mér að tilkynna til firmaskrár Gullbringu- og Kjósarsýslu, að 

ég rek raftækjavinnustofu á eigin ábyrgð fjárhagslega, undir firmanafninu Raf- 

tækjavinnustofa Keflavíkur. Firmað rita ég þannig: 

Raftækjavinnustofa Keflavíkur 

Eyjólfur H. Þórarinsson. 

Keflavík, 20. des. 1943. 
Eyjólfur H. Þórarinsson. 

Við undirritaðir tilkynnum hér með til firmaskrár Hafnarfjarðarkaupstaðar, að 

við rekum úrsmíðavinnustofu og skartgripaverzlun í Hafnarfirði, sem við eigum 

að helmingi hvor, með ótakmarkaðri ábyrgð undir nafninu Einar Þórðarson 

& Co. 
Hvor okkar um sig getur skuldbundið fyrirtækið, og eru undirskriftir okkar 

þannig: 
Einar Þórðarson & Co. 

Már Einarsson. 
Einar Þórðarson & Co. 

Einar Þórðarson. 

Hafnarfirði, 30. des. 1943. 

Már Einarsson, Einar Þórðarson, 

Óðinsgötu 23, Rvík. Strandg. 37, Hafnarf. 

Hér með tilkynnist til hlutafélagaskrár Hafnarfjarðar, að á aðalfundi h/f Sviða, 

sem haldinn var 30. okt. s..1., voru eftirtaldir menn kosnir í stjórn félagsins: 

Garðar Þorsteinsson, Vesturgötu 19, Reykjavík, Kristján Bergsson, Valhöll, Rvík, 

Hafliði Halldórsson, Gamla Bió, Rvík, Ingvar Vilhjálmsson, Víðimel 44, Rvík, og 

Sveinn Jónsson, Sandgerði. 
Reykjavík, 31. des. 1943. 

Garðar Þorsteinsson. Kr. Bergsson. Ingvar Vilhjálmsson. 

Sveinn Jónsson. Hafliði Halldórsson. 

Við undirritaðir, Magnús Kjartansson, málaram., Öldug. 13, og Sveinn Magnús- 

son, málaram., Lækjarg. 18, rekum bifreiðamálningar- og bifreiðaviðgerðarverk- 

stæði, með ótakmarkaðri ábyrgð, frá og með 1. janúar 1944, undir nafninu:
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Málningarstofan Lækjargötu 32, Hafnarfirði. Hvor okkar um sig hefur rétt til 227 
að rita firmað, og ritum við það þannig: 

Málningarstofan Lækjargötu 32 
Magnús Kjartansson. 

Málningarstofan Lækjargötu 32 
Sveinn Magnússon. 

Hafnarfirði, 24. jan. 1944. 
M. Kjartansson. Sveinn Magnússon. 

Undirrituð stjórn H/f Silfurfisksins gefur hér með Georg Helgasyni, útgerðar- 
manni, Klöpp, Sandgerði, prókúruumboð fyrir félagið og hefur hann öll þau 
réttindi, sem lög um prókúruumboð heimila, og ritar hann þannig undir fyrir 
firmans hönd: 

pr. pr. Silfurfiskurinn h/f 
Georg Helgason. 

Hafnarfirði, 28. febr. 1944. 
Í stjórn Silfurfisksins h/f 

Óskar Jónsson. Sveinn Guðmundsson. Georg Helgason. 

- Hluthafafundur í Skipasmíðastöðinni Dröfn h/f, sem haldinn var 27. des. 1943, 
samþykkti að auka hlutafé félagsins úr 48000.00 — fjörutíu og átta þúsund 
—. krónum, í kr. 150000.00 — eitt hundrað og fimmtíu þúsund krónur — eða 
um kr. 102000.00 -— eitt hundrað og tvö þúsund krónur —. Ef þurfa þykir hefur 
stjórnin heimild til að auka hlutaféð í allt að kr. 200000.00 — tvö hundruð þús- 
und krónur —. 

Af aukningunni eru nú þegar greidd kr. 54000.00 — fimmtíu og fjögur þúsund 
krónur — og kr. 48000.00 — fjörutíu og átta þúsund krónur — greiðist fyrir 
árslok 1944. 

Þetta tilkynnist hér með til hlutafélagaskrárinnar. 
Hafnarfirði, 18. jan. 1944. 

Skipasmíðastöðin Dröfn h/f 
Haukur Jónsson. Gísli Guðjónsson. Sigurjón Einarsson. 

. Á framhaldsaðalfundi í Fiskimjöl Njarðvík h/f, Innri-Njarðvík, sem haldinn var 
21. apríl 1944, var samþykktum félagsins breytt í það horf, að hér eftir skipa 
þrír menn stjórn félagsins í stað fimm, og enn fremur að formaður, ásamt öðr- 
um meðstjórnanda, getur skuldbundið félagið. Stjórnin er nú skipuð eftirtöldum 
mönnum: Jóni Jónssyni, Flateyri, Hirti Hjartar, Flateyri, Sigríði Jónsdóttur, 
Hringbr. 194, Reykjavík. Varastjórn skipa: Vilhelmina Kristjánsdóttir, Flateyri, 
Guðm. Kr. Jónsson, Hringbr. 194, Reykjavík. Stjórnin hagar undirskriftum sín- 
um sem hér segir: 

Fiskimjöl Njarðvík h/f 
Jón Jónsson. Sigríður Jónsdóttir. 

Fiskimjöl Njarðvík h/f 
Jón Jónsson. Hj. Hjartar. 

Fiskimjöl Njarðvík h/f 
Sigríður Jónsdóttir. Hj. Hjartar.
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Á stjórnarfundi, sem haldinn var sama dag og áður greinir, var samþykkt, 

að niður skyldi falla prókúruumboð það, sem Ásgeir Guðnason, kaupmaður, 

Flateyri, hefur haft fyrir félagið. 
Reykjavík, 21. april 1944. 

Í stjórn Fiskimjöl Njarðvík h/f 

Jón Jónsson. Hjörtur Hjartar. Sigríður Jónsdóttir. 

Með tilvísun til bréfs frá hreppsnefnd Keflavíkurhrepps, dags. 22. marz þ. á., þar 

sem mér er veitt leyfi til þess að kenna bókabúð mína (skrásett: Bókabúð Krist- 

ins Péturssonar) við Keflavík, þá leyfi ég mér að óska þess, að hið nýja nafn: 

Bókabúð Keflavíkur, verði tekið upp í firmaskrá Gullbringusýslu í stað hins 

fyrra heitis. Bókabúð Keflavíkur rek ég einn og með ótakmarkaðri ábyrgð og 

rita þannig: 
Bókabúð Keflavíkur 

Kristinn Pétursson. 

Keflavík, 27. marz 1944. 
Kristinn Pétursson. 

Hér með tilkynnist til firmaskrár Gullbringu- og Kjósarsýslu, að við undirritaðir 

rekum saman sem fullábyrgir félagar skóverzlun í Keflavík undir firmanafninu 

Skóbúðin, Keflavík. Firmað ritum við allir saman, þannig: 

Skóbúðin, Keflavík 

Jón Tómasson. Matti O. Ásbjörnsson. Sigurberg Ásbjörnsson. 

Prókúruumboð fyrir firmað hefur Jón Tómasson, símstjóri, Hafnargötu 23, 

og ritar hann firmað þannig: 
pr. pr. Skóbúðin, Keflavík 

Jón Tómasson. 

Keflavík, 17. nóv. 1944. 

Jón Tómasson. Matti Osvald Ásbjörnsson, Sigurberg Ásbjörnsson, 

Hafnargötu 23 B. Austurgötu 12. Hafnargötu 20. 

Undirrituð stjórn Bílaverkstæðis Hafnarfjarðar h/f, Hafnarfirði, veitir hér með 

Páli Böðvarssyni, Brekkugötu 7, prókúruumboð fyrir nefnt hlutafélag, með öll- 

um réttindum og skyldum prókúruhafa lögum samkvæmt. 

Firmað ritar hann þannig: 
pr. pr. Bílaverkstæði Hafnarfjarðar h/f 

Páll Böðvarsson. 

Frá sama tíma fellur niður prókúruumboð það, sem Gunnar H. Sigurjóns- 

son, Garðavegi 4, hefur haft fyrir félagið. 
Hafnarfirði, 31. jan. 1944. 

Stjórn Bílaverkstæðis Hafnarfjarðar h/f 

Stefán Jónsson. Guðm. Ág. Jónsson. H. M. Sigurgeirsson.
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AUGLÝSING 228 
frá skrásetjara vörumerkja í Reykjavík um skrásetningar þær, sem gerðar hafa 

verið árið 1944. 

Skrás. 1944, nr. 1. 

Tilkynnt 21. janúar 1944, kl. 3 e. h., af Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, verzlun, 
Reykjavík, og skrásett 17. febrúar s. á. 

  

Mynd af fjórum fiskum, þorski, Ýsu, kola og lúðu, með hausana inni í lykkj- 
uðum hring. Innan í hringnum eru stafirnir S.H., sem er skammstöfun á nafni 
firmans. 

Skrás. 1944, nr. 2. 

Tilkynnt 28. jan. 1944, kl. 1 e. h., af Hf. Fiskimjöl, verksmiðjurekstur, Reykja- 
vík, og skrásett 17. febrúar s. á. 

-MES LD 

  

Merkid er hringmyndad. Yzt er hringurinn svartur og innan Í svörtu umgerdinni 
að ofan standa með hvítum stöfum orðin „SÓLAR“ HESTAFÓÐUR; en að neðan í 
svarta hringnum, einnig með hvítum stöfum, standa í tveim línum orðin FISKI- 
MJÖL H.F., REYKJAVÍK. 

55
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228 Fyrir innan svörtu umgerðina er á hvítum grunni mynd af tveim svörtum hest- 

um á stökki, en á bak við þá hringmynduð sól. 

Merkið er skrásett fyrir fóðurblöndu handa reiðhestum og áburðarhestum. 

Skrás. 1944, nr. 3. 

Tilkynnt 28. jan. 1944, kl. 1 e. h., af sama, og skrásett 17. febr. s. á. 

  

Merkið er mynd af skjöldóttri kú á hvítum grunni. Utan um myndina er hringur, 

yzt í hringnum er mjó svört lína og því næst mjó hvít lína. Því næst breiður svartur 

hringur og innan í hann að ofan eru rituð með hvítum stöfum orðin „SÓLAR“ 

KÚAFÓÐUR, en að neðan í tveimur línum orðin FISKIMJÖL H.F., REYKJAVÍK. 

Merkið er skrásett fyrir fóðurblöndu handa mjólkurkúm. 

Skrás. 1944, nr. 4. 

Tilkynnt 28. jan. 1944, kl. 1 e. h., af sama, og skrásett 17. febr. s. á. 

  

Merkið er mynd af svíni, sem er hvítt á svörtum grunni. Utan um myndina er 

hringur, yzt í hringnum er mjó svört lína og því næst hvít lína, þá breiður svartur 

hringur og innst mjór hvítur hringur.
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Innan í svarta hringnum stendur með hvítum stöfum „SÓLAR“-SVÍNAFÓÐUR, 228 
en að neðan í tveim línum orðin FISKIMJÖL H.F., REYKJAVÍK. 

Merkið er skrásett fyrir fóðurblöndu handa svínum. 

Skrás. 1944, nr. 5. 

Tilkynnt 28. jan. 1944, kl. 1 e. h., af sama, og skrásett 17. febr. s. á. 

  

  

Merkið er mynd af hænu á hvítum grunni, um myndina er hringur, yzt í hringn- 
um er mjó svört lína og því næst mjó hvít lína, en innst er breið svört rönd og innan 
í henni standa að ofan orðin: „SÓLAR“-HÆNSNAFÓÐUR, en að neðan í tveimur 
línum orðin: FISKIMJÖL H.F., REYKJAVÍK. 

Merkið er skrásett fyrir fóðurblöndu handa varphænum. 

Skrás. 1944, nr. 6. 

Tilkynnt 28. október 1943, kl. 10 f. h., af Rona Laboritories Limited, framleiðsla 
og verzlun, London, Englandi, og skrásett 17. febrúar 1944. 

Orðið: . 

ARGOTONE 
skråd med venjulegum upphafsståfum. 

Merkid er skråsett i London 2. oktéber 1937, 3. flokki, fyrir læknislyf til lækn- 
ingar á kvefi og frjómæði (hay fever). 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 28. apríl 1938. 

Skrás. 1944, nr. 7. 

Filkynnt 3. marz 1944, kl. 11 f. h., af Prjónastofunni Iðunni, framleiðsla á prjóna- 
fatnaði, Reykjavík, og skrásett 17. marz s. á. i 
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Orðið: IÐUNN, ritað með upphafsstöfum og mjög feitu letri. Yfir stafnum I er 

hringur og efst í hringnum er orðið Iðunn, baugmyndað, en neðst í hringnum staf- 

irnir VB. Í miðju hringsins er mynd af stúlkubarni, sem heldur á garnhnykli, en úr 

honum liggur endi út úr hringnum og myndar orðið prjónastofan, með skrifletri, 

lárétt yfir orðinu IÐUNN. 

Skrás. 1944, nr. 8. 

Tilkynnt 7. marz 1944, kl. 11 f. h., af Sild á Fiskur, fiskverzlun og fiskiðnaður, 

Reykjavík, og skrásett 17. marz s. á. 

  

Hringur og innan í honum snævi þakið fjall með skýhnoðramynd yfir. Neðan 

undir jökulbungunni standa upphafsstafirnir „OK“. Báðum megin hringsins 

er mynd af tveimur fiskum, sem snúa haus og sporði að ummáli hringsins. 

Skrás. 1944, nr. 9. 

Tilkynnt 7. marz 1944, kl. 11 f. h., af Chemia h.f. kemisk teknisk verksmiðja, 

Reykjavík, og skrásett 17. marz s. á. 

  

Mynd af matsveini með matsveinshúfu. 

Merkið er skrásett fyrir sósuliti, matarliti, eggjaliti, borðedik, vinedik, ediks- 

sýru, salatolíu, skilvinduolíu, vélaolíu, sólaroliu, hráolíu, rotvarnarefni (betamon), 

vanillín. vanillutöflur, brjóstsykur, karamellur, konfekt, eggjaduft, gerduft, sóda- 

duft, vinsyru, pectinal, matarlím, gelatine, flöskulakk, Lime Juice, Órangeade, köku- 

skraut, kremduft, búðingsduft, saltpétur, hjartarsalt, tannkrem, sápur, þvottaduft, 

bensónat, allrahanda, karry, kanil, muskat, negul, engifer, kardemommur, pipar, 

lárviðarlauf, þurrkaðar eggjarauður, ávaxtasafa, litað sykurvatn, saft, fótabaðsalt, og 

aðrar efnagerðarvörur og kryddvörur.
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Skrás. 1944, nr. 10. i 228 
Tilkynnt 7. marz 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skråsett 17. marz s. å. 
Orðið: 

Merkið er skrásett fyrir snyrtivörur og krem í dósum og glösum. 

Skrás. 1944, nr. 11. 

Tilkynnt 10. marz 1944, kl. 11 f. h., af Ingólfi Árnasyni, útgerðarmanni, Siglu- 
firði, og skrásett 21. marz s. á. 

  

Á hringmynduðum, hvítum fleti, með mjórri, svartri rönd utan um, stendur í 
stórum boga að ofan orðið SILFURFISKURINN, með hvítum stöfum, girtum svartri 
rönd, en að neðan orðið: SIGLUFIRÐI, með svörtum stöfum. 

Í miðjum hringnum er tígull, með mjórri, svartri rönd, tvöfaldri, utan um, og 
standa stafirnir ÍÁ, samfastir í miðju tígulsins. Fyrir neðan tígulinn, en ofan við 
orðið SIGLUFIRÐI, er mynd af fiski og er hann bogadreginn, þannig að sporður og 
haus leita upp. 

Merkið er skrásett fyrir alls konar niðurlagða og niðursoðna síld og fiskafurðir. 

Skrás. 1944, nr. 12. 

Tilkynnt 10. marz 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 21. marz s. á. 
Orðið: 

SILFURFISKURINN 

Merkið er skrásett fyrir alls konar niðurlagða og niðursoðna síld og fiskafurðir.
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Skrás. 1944, nr. 13. 

Tilkynnt 29. marz 1944, kl. 3 e. h., af Sterling h.f., efnagerð og pökkun, Reykja- 

vík, og skrásett 22. apríl s. á. 

ÁR 
Einkennismiiði, efst á honum stendur orðið „Luxus“, en undir orðinu er mynd 

af stúlku, er heldur á fati með búðingi á. Stúlkumyndin stendur innan í hvítum hálf- 

hring á rauðum fleti, þar undir á hvítum fleti stendur tegundarheiti vörunnar. Neðst 

er rauður flötur. 
Merkið er skrásett fyrir alls konar búðningsduft, lyftiduft, eggjagult, eggja- 

rauður, alls konar krydd í pökkum, kökuefni, matarlit, borðsalt, skrautsykur, súpu- 

jurtir, vanillesykur, möndlur og aðrar efnagerðarvörur. 

  

Skrás. 1944, nr. 14. 

Tilkynnt 4. apríl 1944, kl. 3 e. h., af Scott & Turner, Limited, iðnrekstur, New- 

castle, Englandi, og skrásett 22. april s. á. 

ANDREWS 
Merkið er skrásett í London 9. febrúar 1935, 3. flokki, fyrir saltkennt læknislyf 

handa þeim mönnum, sem þjást af lifrarveiki. 

Skrás. 1944, nr. 15. 

Tilkynnt 4. apríl 1944, kl. 3 e. h., af sama, og skrásett 22. april s. á. 

Orðin: 

ANDREWS LIVER SALT 

Merkið er skrásett í London 13. október 1909, 3. flokki, fyrir læknislyf handa 

þeim mönnum, sem þjást af lifrarveiki. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 13. okt. 1937.
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Skrás. 1944, nr. 16. 228 
Tilkynnt 29. desember 1943, kl. 11 f. h., af Imperial Chemical Industries, Limi- 

ted, iðjurekstur og verzlun, Slough, Buckinghamshire, Englandi, og skrásett 29. 
apríl s. á. 

Orðið: 

REKINE 
Merkið er skrásett í London 31. desember 1942, fyrir leðurdúk í 36. flokki, gervi- 

leður og vörur gerðar eingöngu eða að nokkru leyti úr því í 37. flokki, er ekki falla 
undir aðra flokka, vörur gerðar eingöngu eða að nokkru leyti úr leðurdúk eða leður- 
líki, er falla undir 39. flokk, og vörur gerðar eingöngu eða að nokkru leyti úr leður- 
dúk eða leðurlíki, er falla undir 41. flokk. 

Skrás. 1944, nr. 17. 

Tilkynnt 17. apríl 1944, kl. 2 e. h., af Johan Ellerup, lyfsala, Seyðisfirði, og skrá- 
sett 2. maí s. á. 

Hringur með stöfunum JE samandregnum. 

Skrás. 1944, nr. 18. 

Tilkynnt 22. apríl 1944, kl. 11 í. h., af Joyce, Inc., verzlun, Pasadena, Californiu, 
Bankaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 2. maí s. á. 

| Joyce 
Samkvæmt tilkynningu 17. október 1940 er merkið skrásett í Washington 13. jan. 

1942 fyrir skófatnað, sem sé: skó, inniskó og ilskó gerða úr leðri, vefnaði, gúmmí 
eða korki og eða úr samsetningi af framangreindum efnum. 

Skrás. 1944, nr. 19. 

Tilkynnt 25. apríl 1944, kl. 2 e. h., af C. EF. Fulford, Limited, verksmiðjurekstur, 
Leeds, Englandi, og skrásett 2. maí s. á. 

Orðin: 

ZAM-BUK
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228 Merkið er skrásett í London 28. september 1904, 3. flokki, fyrir kemisk efni, sem 

eru búin til til notkunar við lækningar og til lyf jagerðar, en ná ekki til hlaupkenndra 

hylkja, sem innihalda hreina sandalviðarolíu til inntöku, og ekki til vara, sem líkj- 

ast hlaupkenndum hylkjum, sem innihalda hreina sandalviðarolíu til inntöku. 

Skrás. 1944, nr. 20. 

Tilkynnt 25. apríl 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 2. maí s. á. 

Orðið: 

- PEPS 

Merkið er skrásett í London 19. júlí 1906, 3. flokki, fyrir furukvoðutöflur til 

lækningar handa mönnum, gegn hósta, kvefi og lungnakvefi. 

Skrás. 1944, nr. 21. 

Tilkynnt 25. april 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 2. maí s. á. 

Orðið: 

BILE BEANS 

Merkið er skrásett í London 23. september 1927 fyrir læknislyf handa mönnum. 

Skrás. 1944, nr. 22. 

Tilkynnt 26. apríl 1944, kl. 11 f. h., af firmanu Efnagerðin Stjarnan, kemisk- 

teknisk verksmiðja, Reykjavík, og skrásett 3. maí s. á. 

  

Mynd af matsveini með matsveinshúfu, sem með báðum höndum heldur á köku. 

Framan á húfunni er stjarna. Í boga fyrir ofan myndina stendur nafnið: EFNA- 

GERÐIN STJARNAN. 

Merkið er skrásett fyrir búðningsduft, sósuliti, matarliti, borðedik, edikssýru, 

vínedik, eggjaliti, salatolíu, vélaolíu, eggjaduft, gerduft, saft, litað sykurvatn. vín- 

sýru, vanillín, vanillutöflur, alls konar svaladrykki, sápur, hjartarsalt, þvottaduft, 

skilvinduolíur, leðurfeiti, sósur, fægilög, sóðdaduft, kanil, negul, allrahanda, engifer, 

karry, múskat, pipar, lárviðarlauf, kardemommur, kremduft, karamellur, konfekt, 

brjóstsykur og aðrar efnagerðarvörur og kryddvörur.
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Skrás. 1944, nr. 23. 

Tilkynnt 27. april 1944, kl. 2 e. h., af General Electric Company, verksmiðju- 
rekstur, Schenectady, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 12. maí 

s. á. 

  

Innan í skrauthring standa upphafsstafirnir GE, samtengdir, ritaðir með skrif- 
letri. 

Samkvæmt tilkynningu 24. júlí 1899, er merkið skrásett í Washington 18. sept. 
1900 fyrir vélar, rafmagnstæki og varahluti þeirra. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 8. júlí 1930. 

Skrás. 1944, nr. 24. 

Tilkynnt 27. apríl 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 12. maí s. á. 

— MAZDA 
Samkvæmt tilkynningu 29. desember 1909, er merkið skrásett í Washington 

3. maí 1910 fyrir rafmagnsljósperur. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 10. júní 1930. 

Skrás. 1944, nr. 25. 

Tilkynnt 27. april 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 12. maí s. á. 
Orðið: EDISON, skráð í boga. 

EDISON 
Yfir orðinu er skrauthringur, en innan í hringnum standa upphafsstafirnir GE, 

samtengdir, ritaðir með skrifletri. 

56 
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Samkvæmt tilkynningu 30. júní 1915, er merkið skrásett í Washington 25. júlí 

1916 fyrir rafmagnsljósperur. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 4. ágúst 1936. 

Skrás. 1944, nr. 26. 

Tilkynnt 10. maí 1944, kl. 10 f. h., af Harold H. Clapp, Inc., verksmiðjurekstur, 
Rochester, N. Y., Bankaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 31. maí s. á. 

  

Á skástrikuðum, rétthyrndum, ílöngum fleti, sem skipt er í tvennt með langstriki, 

er á efri hluta flatarins mynd af stúlku, sem er að aka barnavagni. Fyrir ofan mynd- 

ina stendur orðið: Clapp's, yfir svörtu striki. 
Samkvæmt tilkynningu 30. júní 1934, er merkið skrásett 19. febrúar 1935 í Wash- 

ington fyrir fæðu handa börnum —- svo sem pressað grænmeti, pressaða ávexti, 

súpur, eplalög og kornfæðu. 

Skrás. 1944, nr. 27. 

Tilkynnt 11. maí 1944, kl. 10 f. h., af Sterling Products International, Incorpora- 
ted, verksmiðjurekstur, Newark, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 31. maí s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 25. maí 1943, er merkið skrásett í Washington 18. jan. 

1944 fyrir analgesic-efnablöndur. 

Skrás. 1944, nr. 28. 

Tilkynnt 11. maí 1944, kl. 11. f. h., af Gerber Products Company, verksmiðju- 

rekstur, Fremont, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 31. maí s. á. 

Gerber's 
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Mynd af ungbarni, á dökkum grunni, og stendur orðið Gerber's fyrir ofan 228 
myndina. 

Samkvæmt tilkynningu 17. september 1943, er merkið skrásett í Washington 18. 
janúar 1944 fyrir alls konar niðursoðnar og pakkaðar fæðutegundir, sérstaklega 
pressað og niðursoðið grænmeti, grænmeti með kjöti, hænsnakjöt með rís, súpur, 
krem (custards), búðinga, kornmat, pressaða ávexti og pressaðan eplalög. 

Skrás. 1944, nr. 29. 

Tilkynnt 2. júní 1944, kl. 11 f. h., af Botany Worksted Mills, iðnaðarframleiðsla, 
Passaic, New Jersey, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 22. júní s. á. 

BOTANY 
Samkvæmt tilkynningu 2. júlí 1935, er merkið skrásett í Washington 13. október 

1936 fyrir hálsbindi, hálsklúta, belgvetlinga, jakkaföt, baðföt, og eftirtaldar sport- 
vörur handa körlum, konum og börnum: ullarskyrtur, ullartreyjur, vesti og sokka. 

Skrás. 1944, nr. 30. 
Tilkynnt 2. júní 1944, kl. 11 f. h., af The Seven Up Co., framleiðsla og verzlun, 

St. Louis, Missouri, Bankaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 22. júní s. á. 

  

Á rétthyrndum fleti innan í svörtum ramma er tölustafurinn 7 og fyrir aftan 
hann bókstafirnir up, en fyrir neðan tölustafinn og bókstafina eru nokkrir litlir 
hringir og svartir deplar af mismunandi stærð. 

Samkvæmt tilkynningu 24. september 1935, er merkið skrásett í Washington 7. 
janúar 1936 fyrir óáfenga drykki, korn- og maltlausa drykki, sem seldir eru sem 
mildir drykkir, og síróp, seyði og krydd, sem notað er til að búa til slíka drykki. 

Skrás. 1944, nr. 31. 

Tilkynnt 23. júní 1944, kl. 11 f. h., af Imperial Chemical (Pharmaceutica) Limited, 
iðjurekstur og verzlun, Slough, Buchinghamshire, Englandi, og skrásett 1. júlí s. á. 

Orðið: 

AVLON
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228 Merkið er skrásett í London 23. maí 1941, 5. flokki, fyrir lyfjaefni, dýralækn- 

inga og heilsuverndar efni, og sóttvarnarefni. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 15. ágúst 1942. 

, Skrás. 1944, nr. 32. 

Tilkynnt 26. júní 1944, kl. 2 e. h., af Kinsey Destilling Corporation, áfengisgerð, 

Linfield, Pennsylvania, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 1. júlí s. á. 

KE KINSEY 
Samkvæmt tilkynningu 23. nóvember 1933, er merkið skrásett í Washington 17. 

apríl 1934 fyrir whisky. 

Skrás. 1944, nr. 33. 

Tilkynnt 16. júní 1944, kl. 11 f. h., af American Brake Shoe Company, verzlun, 

New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 7. juni s. á. 

  

| Brake Shoe 
    
  

Á ílöngum rétthyrndum einkennismiða er afmarkaður ílangur rétthyrndur flötur, 

sem stendur ögn á ská, og á honum standa orðin: Brake Shoe. 

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1943 er merkið skrásett í Washington 21. desem- 

ber 1943 fyrir núningstæki fyrir sjálfvirk tengsli í vélum, og vélareimar, leiðslur 

fyrir hitatæki og tengsli fyrir aflgjafa, gerð að nokkru leyti úr gummi. 

Skrás. 1944, nr. 34. 

Tilkynnt 16. júní 1944, kl. 11 f. h. af sama, og skrásett 7. júlí s. á. 

Orðin: 

Ajørericant 

Samkvæmt tilkynningu 23. februar 1938, er merkid skråsett i Washington 22. 

nóvember 1938 fyrir núningstæki fyrir hjólstöðvara og tengsli, og fyrir vélreimar, 

leiðslur fyrir hitatæki, tengsli fyrir aflgjafa, gerð að nokkru leyti úr gúmmi.
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Skrás. 1944, nr. 35. 228 
Tilkynnt 16. júní 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 7. júlí s. á. 
Orðin: 

Samkvæmt tilkynningu 6. júlí 1942, er merkið skrásett í Washington 15. sept- 
ember 1942 fyrir vélar og hluta úr þeim, þar á meðal loftþjappara, tengsli, loftþjapp- 
ara og mótora, kambása stillta með lofti, afhleðslutæki fyrir loftþjappara, úða- og 
skoltæki, stillilokur og loftsíur til að nota við úðadreifitæki, og hluta úr þeim. 

Skrás. 1944, nr. 36. 

Tilkynnt 16. júní 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 7. juli s. á. 

  

Brake Shoe 
  
  

Á ílöngum rétthyrndum einkennismiða er afmarkaður ilangur rétthyrndur flöt- 
ur, sem stendur ögn á ská, og á honum standa orðin: Brake Shoe. 

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1943 er merkið skrásett í Washington 21. desern- 
ber 1943 fyrir málma og málmsteypuvörur, og smíðajárnsvörur, þar á meðal logsuðu- 
teina, umbúnað við samskurð járnbrautarspora, málmteina, varnargrindur, varnar- 
grindaklær, málmþynnur fyrir varnargrindur, skiptispor, plötur og bönd, steypu- 
vörur og smíðajárnsvörur gerðar úr kolríku stáli, manganstáli og járni. 

Skrás. 1944, nr. 37. 

Tilkynnt 16. júní 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 7. júlí s. á. 

  

Brake Shoe 
      

Á ílöngum rétthyrndum einkennismiiða er afmarkaður ílangur rétthyrndur 
flötur, sem stendur ögn á ská, og á honum standa orðiná Brake Shoe. 

Samkvæmt tilkynningu 7. júní 1943 er merkið skrásett í Washington 21. desem- 
ber 1943 fyrir vélar og verkfæri og hluta af þeim, þar á meðal loftþjappara, tengsli
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loftþjappara og mótora, kambása stillta með lofti, afhleðslutæki fyrir loftþjappara, 

úða- og skoltæki, stillilokur og loftsíur til að nota við úðadreifitæki, snúningsloft- 

rellur, car washers, járnbrautarskiptitæki, smurningstæki fyrir járnbrautir, skipti- 

stengur, skiptilokur, burðarlegur, öxultengingar, rennibrautir til að nota þegar skipt 

er um hluta í vélum, lyftum og þess háttar, öxla með áfastri stétt, austurdælur og 

dælur til notkunar í iðnaði, fötur til uppmoksturs, ausur fyrir vélskóflur, stengur, 

trönur, skiptitæki, hjól og keðjuhjól, keðjur fyrir lyftur og flutningatæki, skiptitæki. 

Skrás. 1944, nr. 38. 

Tilkynnt 3. júlí 1944, kl. 11 f. h., af American Safety Razor Corporation, verk- 

smiðjurekstur, Brooklyn, New York, Bankaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 22. 

juli s. á. 

STAR 

Mynd af stjörnu, en undir henni, lítið eitt til vinstri, stendur orðið: STAR. 

Samkvæmt tilkynningu 17. apríl 1905, er merkið skrásett í Washington 21. maí 
1907 fyrir rakvélar, rakvélablöð og líkþornahnifa. 

Skrásetning merkisins hefur verið endurnýjuð 21. mai 1927. 

Skrás. 1944, nr. 39. 

Tilkynnt 8. júlí 1944, kl. 11 f. h., af Birds Eye Foods Limited, verzlun, Histon, 

Cambridge, Englandi, og skrásett 22. júlí s. á. 
Orðin: 

ST? 

„BIRDS.EYEN 
og mynd af fugli á flugi. 

Merkið er skrásett í London 25. september 1941, 29. flokki, fyrir: Kjöt, alifugla, 

veiðidýr, fisk, grænmeti, egg, smjör, rjóma, ost, svínafeiti, mjólk, voghurt, og ávexti, 

allt hraðfryst. 

  

Skrás. 1944, nr. 40. 

Tilkynnt 12. júlí 1944, kl. 2 e. h., af The George W. Luft Company, Inc., verk- 

smiðjurekstur, Long Island City, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 22. júlí s. á. 

on ”AMADO” 
Samkvæmt tilkynningu 29. marz 1923, er merkid skråsett i Washington 18. marz 

1924 fyrir ilmvörur, ilmefni, snyrtivötn, hárvötn, baðvötn, risduft, deig, og liti fyrir 

andlit og varir, hvort heldur er mjúkt eða þurrt, og fyrir kemisk efni til að búa til 

ilmvörur.
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Skrás. 1944, nr. 41. 

Tilkynnt 12. júlí 1944, kl. 2 e. h., af sama, og skrásett 22. júlí s. á. 

0 Tancee 
Samkvæmt tilkynningu 17. maí 1928, er merkið skrásett í Washington 15. jan. 

1929 fyrir varastifti, rautt krem (creme rouge), samanþjappaðan rauðan lit (com- 
pact rouge), hreinsikrem, dagkrem, næturkrem, núningskrem, andlitsáburð, herpi- 
andi, andlitsduft, samanþjappað duft, fegrunarmeðul fyrir augnhár, augnabrúnir 
og hár, hárpentla, naglafegrunarefni, ilmvörur og snyrtivötn. 

Skrás. 1944, nr. 42. 

Tilkynnt 13. júlí 1944, kl. 2 e. h., af Associated Distributors, verzlunarfélag. 
Chicago, Illinoes, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 92. Júlí s. á. 

Orðin: 

B
X
 

M
E
 

Samkvæmt tilkynningu 4. október 1944, er merkið skrásett í Washington 29. 
apríl 1941 fyrir varastifti, rauð fegrunarsmyrsl, andlitsduft, liti (mascara) fyrir 
augnahár og augnabrúnir, púða, sem innihalda efni, sem eyða lykt og svita, krem 
fyrir hendur og andlit, hreinsipúða, sem innihalda áburð, efnablöndur fyrir húð, 
hár og fingurneglur, og ilmvörur. 

Skrás. 1944, nr. 43. 

Tilkynnt 15. júlí 1944, kl. 11 f. h., af Blyth & Platt, Ltd. verksmiðjurekstur, 
Watford, Hertfordshire, Englandi, og skrásett 26. júlí s. á. 
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228 Hringmyndaður flötur. Efst á fletinum stendur orðið: COBRA, en undir orð- 

inu er stutt, breitt band. Til vinstri á fletinum er mynd af slöngu, sem rís upp. 

Merkið er skrásett í London 23. ágúst 1943, 3. flokki, fyrir efnablöndur til 

fágunar og hreinsunar á leðri, skófatnaði, gólfum, húsgögnum o. fl. 

Skrás. 1944, nr. 44. 

Tilkynnt 15. júlí 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 26. júlí s. á. 

  

Hringmyndaður flötur, sem skipt er í tvennt með breiðu bandi. Á efri fletinum 

stendur orðið: COBRA. Til vinstri á fletinum er mynd af slöngu, sem rís af bandinu. 

Merkið er skrásett í London 23. ágúst 1943, 3. flokki, fyrir efnablöndur til 

fágunar og hreinsunar á leðri, skófatnaði, gólfum, húsgögnum o. fl. 

Skrás. 1944, nr. 45. 

Tilkynnt 18. júlí 1944, kl. 11 f. h., af Long John Destilleries, Ltd., vinverzlun, 

London, Englandi, og skrásett 26. júlí s. á. 

I LONG JOHN 
Merkid er skråsett i London 6. sept. 1932, 43. flokki, fyrir whisky. 

Skrås. 1944, nr. 46. 

Tilkynnt 20. juli 1944, kl. 3 e. h., af The Tunnel Portland Cement Company, 

Limited, verksmidjurekstur, London, Englandi, og skråsett 26. juli s. å. 
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Hringmyndaður einkennismiði. Á miðanum er mynd af jarðgöngum, en um- 228 
hverfis myndina er letrað: THE TUNNEL PORTLAND CEMENT COMPANY 
LIMITED, LONDON. 

Merkið er skrásett í London 2. desember 1911, 17. flokki, fyrir steinlím. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 2. desember 1939. 

Skrás. 1944, nr. 47. 

Tilkynnt 20. júlí 1944, kl. 2 e. h., af Personna Blade Co., Inc., verksmiðju- 
rekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 26. júlí s. á. 

Orðið: 

PERSONNA 

Samkvæmt tilkynningu 22. marz 1936, er merkið skrásett í Washington 18. 
ágúst 1936 fyrir rakblöð. 

Skrás. 1944, nr. 48. 

Tilkynnt 27. júlí 1944, kl. 10 f. h., af C. F. Taylor & Co., Limited, spunaiðnaður, 
Shipley, Yorkshire, Englandi, og skrásett 23. ágúst s. á. 

Orðin: 

) 4 

yfir tveimur bandprjónum. 
Merkið er skrásett í London 9. sept. 1937, 33. flokki, fyrir garn úr ull, ullar- 

bandi {worsted| eða hári. 

  

  

Skrás. 1944, nr. 49. 

Tilkynnt 11. apríl 1944, kl. 10 f. h., af Conrad Razor Blade Co. Inc., verksmiðju- 
rekstur, Long Island City, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 
30. ágúst. s. á. 

Orðið: 

S 

Samkvæmt tilkynningu 12. okt. 1931 er merkið skrásett í Washington 1. marz 
1932 fyrir rakvélar og rakvélablöð. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 3. marz 1932. 
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228 Skrás. 1944, nr. 50. 

Tilkynnt 11. apríl 1944, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 30. ágúst s. á. 
» 

  

  
y CONRAD RAZOR BLADE CO INC   TSLAND CITY. Mes York 

B
T
A
D
E
S
-
 

Sl
 
s
a
o
v
í
a
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The ALL-AMERICA Blade 
  

Einkennismiði. Tveir ílangir rétthyrndir fletir, sem eru að mestu leyti einlitir, 
en þverröndóttir í annan endann. Á einlita hlutanum stendur orðið CONRAD. 
Einnig standa þar orðin: REG. U. S. PAT. OFF. MADE IN U. S. A. Undir báðum 
flötunum standa orðin: DOUBLE-EDGE BLADES, og þar undir er ílangur flötur 

þverröndóttur. Fyrir ofan neðri flötinn standa milli tveggja lína orðin: Guaranted 
by KONRAD RAZOR BLADE CO, INC., en þar undir LONG ISLAND CITY, New 
York. Undir neðri fletinum standa, milli tveggja lína, orðin: The ALL-AMERICA 
BLADE. Sitt hvorum megin við neðri flötinn stendur þversum milli tveggja lína: 

4 BLADES 25. 
Samkvæmt tilkynningu 8. febrúar 1932, er merkið skrásett í Washington 8. 

nóvember 1932 fyrir rakvélablöð. 

Skrás. 1944, nr. 51. 

Tilkynnt 11. april 1944, kl. 10 f. h., af sama, og skrásett 30. ágúst s. á. 

ið E-Z-FLO 
Samkvæmt tilkynningu 29. mai 1940, er merkið skrásett i Washington 25. marz 

1941 fyrir rakvélar og rakvélablöð. 

Skrás. 1944, nr. 52. 

Tilkynnt 12. ágúst 1944, kl. 11 f. h., af Imperial Chemical Industries, Limited, 

verzlun og iðjurekstur, Slough, Buckinghamshire, Englandi, og skrásett 1. sept- 

ember s. á. 
Orðið: VYNIDE 

Merkið er skrásett í London 1. marz og 18. ágúst 1943, 16., 18., 20. og 27. flokki, 

fyrir leðurdúk, gervileður eða leðurlíki, allar vörur gerðar eingöngu eða aðallega
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úr þessum efnum, efni til bókbands og því líks og svipuð efni til veggfóðrunar og 
til notkunar á húsgögn. 

Skrás. 1944, nr. 53. 

Tilkynnt 28. ágúst 1944, kl. 11 f. h., af Motor Products Corporation, verksmiðju- 
rekstur, Detroit, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 1. septem- 
ber s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 24. október 1940, er merkið skrásett í Washington 16. 
september 1941 fyrir frystivélar og hluta úr þeim. 

Skrás. 1944, nr. 54. 
Tilkynnt 30. ágúst 1944, kl. 4 e. h., af Maiden Form Brassiere Company, Inc., 

verzlun, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 11. september s. á. 
Orðin: 

. a 
Á 

skráð með venjulegu skrifletri með bogadreginni línu undir orðunum. 
Samkvæmt tilkynningu 13. janúar 1936, er merkið skrásett í Washington 9. 

nóvember 1937 fyrir lífstykki, höfuðbönd, sokkabönd, brjóststúkur, brjóstverjur, 
mittisbönd, buxur og buxnabelti. 

Skrás. 1944, nr. 55. 
Tilkynnt 15. september 1944, kl. 3 e. h., af Scott & Turner, Limited, verksmiðju- 

rekstur, Gallowgate, Newcastle-on-Tyne, Englandi, og skrásett 7. október s. á.     
ANDREWS      

    

            
    

Ílangur einkennismiði. Á ofanverðum miðanum eru skráð orðin: ANDREWS, 
EFFERVESCENT, ANDREWS, en á neðanverðum miðanum orðin INVIGORATING, 
LAXATIVE, CLEANSING. — Miðinn er í þremur reitum og eru útreitirnir auðir, 
nema hvað í öðrum stendur nafn og heimili tilkynnanda. Í miðreitnum er mynd 
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af vatnsglasi, sem fyllt er að % hlutum af vökva. Ferhyrndur reitur sést fyrir 

aftan glasið, en fyrir ofan reitinn er skráð orðið ANDREWS og fyrir neðan LIVER 

SALT. 
Merkið er skrásett í London 7. febrúar 1944, 5. flokki, fyrir lyfjasölt til notk- 

unar við lifrarsjúkdómum í mönnum. 

Skrás. 1944, nr. 56. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af Mead Johnson & Company, fram- 

leiðsla og verzlun, Evenswille, Indiana, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 8. nóvember s. á. 

  

Orðið: MEADA'S skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs á hvítum, 

hringmynduðum grunni, en á þeim grunni er lítill ferhyrningur fyrir ofan og neðan 

orðið MEAD'S. Á svörtum hring, sem umlykur hvíta grunninn, er skráð með hvítu 

letri orðið SERVAMUS að ofan og orðið FIDEM að neðan, bæði orðin skráð með 

upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 18. febrúar 1932, er merkið skrásett í Washington 12. 

júlí 1932, fyrir sérstaklega tilbúinn mat handa ungbörnum og sjúklingum, sérstak- 

lega tilbúinn kornmat, bruggara-gerduft og nautabeinaduft til manneldis. 

Skrás. 1944, nr. 57. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

  

Orðið: MEAD'S skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs á hvítum, 
hringmynduðum grunni, en á þeim grunni er lítill ferhyrningur fyrir ofan og neðan
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orðið MEAD'S. Á svörtum hring, sem umlykur hvíta grunninn, er skráð með hvitu 
letri orðið SERVAMUS að ofan og orðið FIDEM að neðan, bæði orðin skráð með 
upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 28. marz 1932, er merkið skrásett í Washington 6. sept- 
ember 1932 fyrir þorskalýsi og viosterol (ultrafjólublár vínandi í föstu formi) 
það er að segja sterkt ergosterol (sveppáfengi í föstu formi) í olíu. 

, 

Skrås. 1944, nr. 58. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

  

Orðið: MEAD'S skrá með upphafsstöfum venjulegs prentleturs, með hvítu letri 
á svörtum grunni, sem líkist sporöskju. 

Samkvæmt tilkynningu 10. júní 1939, er merkið skrásett í Washington 9. júlí 
1940 fyrir viosterol, það er að segja sterkt ergosterol í olíu, lúðulýsi, lýsi úr lifur 
hrygg- og uggafiska (percomporphfiska); lýsi úr lifur hrygg- og uggafiska með malti 
og sírópi, þorskalýsi, styrkt með lýsi úr lifur percomorphfiska, þorskalýsi með 
viosterol, þorskalýsi, thiamín klórtöflur og GC-vitaminsúrar töflur. 

Skrás. 1944, nr. 59. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

  

Orðið: MEAD'S skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs með hvítu letri 
á svörtum grunni, sem líkist sporöskju. 

Samkvæmt tilkynningu 10. júní 1939, er merkið skrásett í Washington 12. marz 
1940 fyrir sérstaklega tilbúna fæðu í duftformi handa börnum og unglingum, sér- 
staklega gerð kalkkennd ostefni til þess að búa til eggjahvítumjólk, nýmjólkurduft, 
sérstaklega tilbúinn kornmat, bættan matarefnum, sem hafa inni að halda stein- 
efni og fjörvi, bruggara-gerduft og töflur, nautabeinamjöl til manneldis, súrmjólk 
og eggjahvítumjólk. 

Skrás. 1944, nr. 60. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

me PABLUM 
skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 13. júní 1933 er merkið skrásett í Washington 4. okt. 
1932 fyrir sérstaklega gerða kornmatarfæðu, þar sem blandað er saman hveiti- 
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mjöli, haframjöli, gulkornmjöli, sem í hefur verið bætt hveitisæði, þurrkuðu geri, 
muldum og þurrkuðum alfaalfa blöðum og nautabeinamjöli búnu til manneldis. 

Skrás. 1944. nr. 61. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

on DEXTRI-MALTOSE 
skráð með upphafsstöfum í prentletri, með bandstriki á milli orðanna. 

Samkvæmt tilkynningu 22. nóvember 1921, er merkið skrásett í Washington 
18. apríl 1922 fyrir matarefni handa ungbörnum og sjúklingum. 

Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 25. nóvember 1941. 

Skrás. 1944, nr. 62. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 8. nóvember s. á. 

OG PABENA 
skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 2. nóvember 1942, er merkið skrásett í Washington 16. 
marz 1943 fyrir matvörur handa ungbörnum, sjúklingum og fullorðnum, sem gerðar 
eru úr haframjöli, að viðbættu fjörvi og steinefnum, vandlega matbúið og þurrkað. 

Skrás. 1944, nr. 63. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af Pro-Phy-Lac-Tic Brush Company, 
framleiðsla, Northampton, Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 
sett 8. nóvember s. á. 

—… MASSO 
skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 20. júlí 1928, er merkið skrásett í Washington 28. maí 

1929 fyrir tannbursta. 

Skrás. 1944, nr. 64. 

Tilkynnt 11. október 1944, kl. 11 f. h., af Atlas Imperial Diesel Engine Co., iðja 
og verzlun, Oakland, California, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 8. 

nóvember s. á. 

orm: ATLAS IMPERIAL 
skráð með upphafsstöfum venjulegs prentleturs.
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Samkvæmt tilkynningu 22. janúar 1932, er merkið skrásett i Washington 24. gog 
maí 1932 fyrir dieselmótorvélar. 

Skrás. 1944, nr. 65. 

Tilkynnt 25. júlí 1944, kl. 11 f. h., af General Aniline & Film Corporation, 
verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 9. nóv- 
ember s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 12. september 1908, er merkið skrásett í Washington 
26. janúar 1909 fyrir ljósmyndapappír. 

Tilkynnindi skráður eigandi merkisins frá 29. des. 1939. 
Skrásetning merkisins hefur síðast verið endurnýjuð 1. janúar 1929. 

Skrás. 1944, nr. 66. 

Tilkynnt 25. júlí 1944, kl. 11 f. h. af sama, og skrásett 9. nóvember s. á. 
Orðið: 

or 

  

Samkvæmt tilkynningu 23. nóvember 1925, er merkið skrásett í Washington 
20. júlí 1926 fyrir ljósmyndavélar og hluta úr þeim. 

Tilkynnandi er skráður eigandi merkisins frá 29. desember 1939. 

Skrás. 1944, nr. 67. 
Tilkynnt 25. júlí 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 9. nóvember s. á. 

El ANSCO 
Samkvæmt tilkynningum 26. janúar 1940 er merkið skrásett í Washington 11. 

og 25. júní 1940 fyrir kemisk efni og efnablöndur og samsetning þeirra, til notkunar 
við ljósmyndagerð, ljósmyndavörur, sérstaklega ljósmyndavélar og filmur og 
næman ljósmyndapappír.
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228 Skrás. 1944, nr. 68. 

Tilkynnt 16. október 1944, kl. 9 e. h., af Motor Wheel Corporation, verzlun, 

Lansing, Michigan, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrásett 18. nóvember s. á. 

00 DUO-THERM 
Samkvæmt tilkynningu 25. júlí 1935 er merkið skrásett í Washington 11. febr. 

1936 fyrir olíubrennara og olíuofna til hitunar og olíueldavélar til matarsuðu. 

Skrás. 1944, nr. 69. 

Tilkynnt 16. október 1944, kl. 11 f. h., af Transworth Television & Radio Cor- 

poration, verzlun, Fort Wayne, Indiana, Bandaríkjum Norður-Ameríku, og skrá- 

sett 18. nóvember s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 15. júní 1938, er merkið skrásett í Washington 25. okt. 

1938 fyrir sambyggð útvarpsviðtæki og sjálfvirka hljóðrita (phonographs). 

Skrás. 1944, nr. 70. 

Tilkynnt 16. okt. 1944, kl. 11 f. h., af sama, og skrásett 18. nóvember s. á. 

Orðið: 

Samkvæmt tilkynningu 27. janúar 1941 er merkið skrásett í Washington 27. 

maí 1941 fyrir sambyggð útvarpsviðtæki og sjálfvirka hljóðrita (phonographs). 

Skrás. 1944, nr. 71. 

Tilkynnt 26. okt. 1944, kl. 10 Í. h., af sama, og skrásett 18. nóv. s. á. 

Orðið:
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Samkvæmt tilkynningu 24. okt. 1936, er merkið skrásett í Washington 27. apríl 228 
1937 fyrir radiosenditæki og radioviðtæki, sjónvarpssenditæki og sjónvarpsviðtæki, 
sjónvarpsmyndavélar til myndkönnunar eftir electronuaðferðinni og tilheyrandi 
hluti ásamt myndtíðni- og hljóðtíðnimögnurum, sjónvarpsvélar til myndkönnunar 
kvikmynda ásamt sveifluvökvum fyrir samfösunarmerki og formögnurum, há- 
spennu- og lágspennuorkugjafa og loftnetsbúnað, tæki í sjónvarpssal fyrir hljóð- 
tíðni og myndtíðni, hátíðniorkulínur og myndsjá fyrir sjónvarpsgæzlu, electrónu- 
margfaldara, sveifluvaka og mótora, tíðnimargfaldara og mögnunarstig til einangr- 
unar, sveifluvaka fyrir skábylgjukönnun, sveifluvaka fyrir millilínukönnun og 
sveifluvaka fyrir allar tíðnir, enn fremur hluta af ofantöldum samstæðum. 

Skrás. 1944, nr. 72. 

Tilkynnt 27. október 1944, kl. 10 f. h., af A.L. Mailman, J. L. Mailman Estate 
of Sarah Mailman (A. L. Mailman og J. L. Mailman Executors), Mary M. Langner, 
Bessie M. Kraus og Otto E. Kraus, verksmiðjurekstur, New York, Bandaríkjum 
Norður-Ameríku, og skrásett 21. nóv. s. á. 

in TOKEN 
Samkvæmt tilkynningu 18. apríl 1930 er merkið skrásett í Washington 9. sept. 

1930 fyrir rakblöð. 
Tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 16. desember 1942. 

Skrás. 1944, nr. 73. 

Tilkynnt 16. nóv. 1944, kl. 2 e. h., af John Walker & Sons, Limited, framleiðsla, 
London, Englandi, og skrásett 21. nóv. s. á. 

ld Scoteh Whisky. 
HN WALKER á SONS LTD., KILMARNOCK 

    
  

  

Ílangur, rétthyrndur einkennismiði. Til vinstri er mynd af tveimur bjórum, 
er standa hvor sínu megin við eins konar skjaldarmerki, sem á eru skráðir staf- 
irnir W £S. Fyrir ofan merkið er hönd, og í kringum það er letrað á boga: Con- 
fido Gold Berry. Auk þessarar myndar er letrað eftirfarandi á einkennismiðann: 
Old Scotch Whisky — John Walker & Sons Ltd., Kilmarnock. 

Merkið er skrásett í London 23. mai 1882, 43. flokki, fyrir hvers konar vinföng. 
Tilkynnandi fyrst skráður eigandi merkisins 30. maí 1923 og skrásetning merk- 

isins síðast endurnýjuð 23. maí 1938. 

58
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228 Skrås. 1944, nr. 74. 

Tilkynnt 18. sept. 1944, kl. 2 e. h., af Efnagerd Siglufjardar h.f., efna- og gos- 

drykkjagerð, Siglufirði, og skrásett 24. nóv. s. á. 

EFNAGERÐ SIGLUFJARÐAR H.F. 
SIGLUFIRÐI 

  

Einkennismiði. Efst er blár þríhyrningur með grænum blöðum og rauðum 

ávöxtum. Á ská yfir þveran miðann er gulur reitur með orðunum: Valash, prentað 

með rauðu og ÁVAXTADRYKKUR HRESSANDI BLÓÐAUKANDI SVALANDI, 

prentað með bláum upphafsstöfum. Þar undir er blár þríhyrningur með grænum 

blöðum og rauðum ávöxtum heilum og sundurskornum. Neðst er dökk rönd með 

rauðu letri og stendur á henni: EFNAGERÐ SIGLUFJARÐAR H.F., SIGLUFIRÐI. 

Merkið er skrásett fyrir gosdrykki úr appelsínusafa og ber að skoða orðið 

Valash sem sérstaklega tilbúið heiti fyrir þessa vörutegund. 

Skrás. 1944, nr. 75. 

Tilkynnt 4. des. 1944, kl. 2 e. h., af Aktiebolaget Electrolux, verksmiðjurekstur, 

Stokkhólmi, Svíþjóð, og skrásett 29. s. m. 

"CC ELECTROLUX 
með upphafsstöfum venjulegs prentleturs. 

Samkvæmt tilkynningu 3. des. 1927, er merkið skrásett í Stokkhólmi 17. jan. 

1928 fyrir ljós-, hitunar-, suðu-, þurrkunar- og loftræstingartæki, vatnsleiðslu-, bað- 

og vatnssalernislagnir, óunna og að nokkru unna málma aðra en góðmálma, hnífa 

og skæri og þess háttar eggjárn, lái, sigðir, hågg og lagvopn, gleraðar og tinhúð- 

aðar vörur, efni i járnbrautaryfirbyggingar, járnvörur, lása og smíðatól, málm- 

spengur, vörur úr málmþræði og málmbynnum, akkeri, keðjur, stálkúlur, málm- 

spengur á aktvgi, klukkur og bjöllur, skauta, peningaskápa og geymsluhólf, vél- 

unnin „profil“ járn, valsaða og steypta hluta til bygginga, vélahluta, farartæki (þó
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ekki reiðhjól) til ferða á landi, sjó og í lofti, svo og hluta í þau, bifreiðir með öllu 
tilheyrandi, eldsneyti, vax, ljósmeti, olíu og feiti á vélar, smurningsfeiti, benzin, 
kerti, náttlampa, kveiki, lækna-, hjúkrunar-, björgunar- og slökkvitæki og áhöld, 
eðlisfræði-, efnafræði, ljósfræði-, landmælinga-, sjómælinga- og raffræðileg, vogar-, 
merkja-, athugunar- og myndavélar, tæki og áhöld, vogir, vélar og vélahluta, véla- 
reimar, pípur (slangar), sjálfsala, peningshúsa-, sarðyrkju- og landbúnaðarverk- 
færi, efni til að forða með matvælum frá skemmdum, bursta, burstavörur, slökkvi- 
tæki, þéttiefni og þéttihringa, hita- og rafmagnseinangrunarefni, asbestvörur (þó 
ekki gúm), gasglóðarlampa, lóðlampa, olíu- og gasvélar alls konar, ryksugur alls 
konar, svo og varahluta í þær og allt tilheyrandi, áhöld, vélar og verkfæri til sólf- 
hirðingar og húsgagna, sérstaklega gljávélar og áhöld, gljábursta, gljávax og olíur, 
kælitæki og kælivélar, kæliskápa og kælilagnir alls konar, svo og hluta úr þeim og 
allt tilheyrandi, uppþvotia- og þvottavélar og áhöld alls konar, vatnshreinsunar- og 
vatnsmýkingaráhöld og lagnir alls konar svo og varahluti og allt tilheyrandi, sér- 
staklega vatnssíur, síuefni, sem mýkir vatn, smáhreyfla alls konar, mæli-, grein- 
ingar- og eftirlitstæki fyrir gas, svo og brennara alls konar, búsáhöld, vélar og 
verkfæri allra tegunda, alls konar eldhúsáhöld, svo og hluta úr þeim og allt til- 
heyrandi, einnig þerriklúta og rykþurrkur. 

Skrásetning merkisins er síðast endurnýjuð 10. janúar 1938. 

Samkvæmt 10. gr. laga nr. 43 13. nóvember 1903, um vörumerki, hafa eftir- 
greind merki verið endurnýjuð á árinu: 

Skrás. 1914, nr. 7. 
H.f. Eimskipafélag Íslands, Reykjavík, frá 6. júní. 

Skrás. 1924, nr. 1. 

Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Oslo, Noregi, frá 10. janúar. 

Skrás. 1924, nr. 2. 

Sjóvátryggingarfélag Íslands, Reykjavík, frá 10. janúar. 

Skrás. 1924, nr. 6. 

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 1. febrúar. 

Skrás. 1924, nr. 8. 

H.f. Hreinn, Reykjavík, frá 7. marz. 

Skrás. 1924, nr. 9. 

Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik, Aalborg, Danmörku, frá 
27. marz. 

Skrás. 1924, nr. 10. 

J. Wix & Sons, Limited, London, Englandi, frá 27. marz. 

1944 
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228 Skrás. 1924, nr. 14. 

Det Danske Petroleums-Aktieselskab, Kaupmannahöfn, frá 27. marz. 

Skrás. 1924, nr. 24. 

Mishawaka Rubber and Woolen Manufacturing, Company, Mishawaka, Indiana, 

U. S. A., frá 12. júni. 

Skrás. 1924, nr. 25. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 31. i 

Colgate-Palmolive Peet Company, Chicago, Illinois, A. S. A., frá 5. júlí. 

Skrás. 1924, nr. 32. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1924, nr. 37. 

Hlutafélagið „Hamar“, Reykjavík, frá 23. ágúst. 

Skrás. 1924, nr. 38. 

Aarhus Oliefabrik A/S, Aarhus, Danmörku, frá 17. október. 

Skrás. 1924, nr. 39. 

The B. F. Goodrich Company, New York, U. S. A. frá 22. nóvember. 

Skrás. 1934, nr. 1. 

Sandvikens Jernverks Aktiebolag, Sandviken, Svíþjóð, frá 23. janúar. 

Skrás. 1934, nr. 2. 

Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 3. 

Hlutafélagið „Shell“ á Íslandi, Reykjavík, frá 1. febrúar. 

Skrás. 1934, nr. 4. 

Standard Oil Company of New Jersey, Wilmington, Delawere, og New York, 

N. Y, U.S. A. frá 1. febrúar. 

Skrás. 1934, nr. 5. 

Olíuverzlun Íslands, h.f., Reykjavík, frá 1. febrúar.
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Skrás. 1934, nr. 6. 228 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 7. 
Lever Brothers, Port Sunlight, Limited, Port Sunlight, Cheshire, Englandi, frá 16. febrúar. 

Skrás. 1934, nr. 10. 
Peter Larsen Mogensen, Reykjavík, frá 10. april. 

Skrás. 1934, nr. 11. 

Otto Mönsted A/S, Kaupmannahöfn, frá 21. apríl. 

Skrás. 1934, nr. 12. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 13. 

Aktieselskabet H. E. Gosch & Co. Tændstikfabriker og Aktietændstikfabrikken 
Godthaab, Kaupmannahöfn, frá 11. maí. 

Skrás. 1934, nr. 14. 

Sælgætis- og efnagerðin Freyja h.f., Reykjavík, frá 22. mai. 

Skrás. 1934, nr. 17. 
Socony-Vacuum Oil Comp., Ine., New York, U. S. A., frá 29. mai. 

Skrás. 1934, nr. 18. 

Standard Oil Company of New Jersey, Wilmington, Delawere, og New York, 
N. Y., U.S. A., frá 29. maí. 

Skrás. 1934, nr. 20. 

John Ellerup, Seyðisfirði, frá 31. maí. 

Skrás. 1934, nr. 26. 

Georg Plauge, Hamborg, Þýzkalandi, frá 7. september. 

Skrás. 1934, nr. 27. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 28. 
Sami, frá s. d. 

Skrás. 1934, nr. 29. 
The General Electric Company, Ltd., London, Englandi, frá 7. september.
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228 Skrás. 1934, nr. 30. 

Stanco Incorporated, Wilmington, Delawere, og New York, N. Y., U. S. A. frá 

14. september. 

Skrás. 1934, nr. 35. 

Junkers & Co., G. m. b. H., Dessau (Anh.), Þýzkalandi, frá 27. október. 

Skrás. 1934, nr. 36. 

General Motors Corporation, Detroit, Michigan, U. S. A., frá 27. október. 

Skrás. 1934, nr. 38. 

Aspro, Limited, London, Englandi, frá 16. nóvember. 

Enn fremur hafa verið afmáð úr vörumerkjaskránni samkvæmt 10. og 12. gr. 

sömu laga: 

Skrás. 1934, nr. 15. 

H.f. Svanur, Reykjavík, frá 22. maí. 

Skrás. 1934, nr. 19. 

Hljóðfærahús Reykjavíkur, Reykjavík, frá 29. mai. 

Skrifstofu vörumerkjaskráritarans í Reykjavík, 31. desember 1944. 

Páll Pálmason. 

229 VÍSITALA 

framfærslukostnaðar í Reykjavík árið 1944. 

Í janúar ......00.000 0... 263 stig Í júlí ......000000.. 0... 0... 266 stig 

- febrúar ......0.0000........ 263 —  — ágúst 20.00.0000. 266 — 

— MAPZ 2... 265 —  — september .....00000000.... 272 — 

- april sssseeeeeererererrenee 266 —  s— október „....0.0 271 — 

MAÍ 2... 970 -— . — nóvember 2....0000 00... 271 — 

= JÚNÍ 2o00cnnnn rn 268 —  — desember .....000000 00... 273 — 

230 HÚSALEIGUVÍSITALA 

Fyrir fyrsta ársfjórðung 1944 „......20000000... 135 stig 

Fyrir annan ársfjórðung 1944 ......0.000.0000... 136 — 

Fyrir þriðja ársfjórðung 1944 ......002.00000... 137 — 

Fyrir fjórða ársfjórðung 1944 ........0.2000.0.- 136 —
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EMBÆTTI, SÝSLANIR M.M. 

5. janúar var Jón E. Thorlacius löggiltur dómtúlkur og skjalaþýðandi úr og á 
ensku. 

6. janúar var ungfrú Erla Bjarnadóttir skipuð skrifari í utanríkisráðuneytinu 
frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var ungfrú Þorgerður Jörundsdóttir skipuð skrifari í utanríkisráðuneytinu 
frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Ólafur Björnsson cand. juris settur aðstoðarmaður í utanríkisráðu- 
neytinu. 

21. janúar var Pétur Benediktsson skipaður sendiherra Íslands og ráðherra með 
umboði hjá stjórn Sovietríkjanna. 

28. janúar var dr. Kristinn Guðmundsson menntaskólakennari skipaður skatt- 
stjóri á Akureyri, Þorvaldur Árnason bæjargjaldkeri skattstjóri í Hafnarfirði og 
Matthías Ásgeirsson útgerðarmaður skattstjóri á Ísafirði, allir til 6 ára frá 1. febrúar 
þ. á. að telja. 

31. janúar var Pétri Benediktssyni veitt lausn frá störfum sem sendiherra Íslands 
og ráðherra með umboði hjá konungi Stóra-Bretlands og sem sendiherra Íslands og ráðherra með umboði hjá Noregskonungi. 

S. d. var Stefán Þorvarðsson leystur frá störfum sem skrifstofustjóri í utan- 
ríkisráðuneytinu. 

S. d. var Stefán Þorvarðsson skipaður sendiherra Íslands og ráðherra með um- 
boði hjá konungi Stóra-Bretlands og sendiherra Íslands og ráðherra með umboði hjá 
konungi Noregs. 

S. d. var Agnar Kl. Jónsson deildarstjóri settur skrifstofustjóri í utanríkis- 
ráðuneytinu. 

3. febrúar var Ingvar Brynjólfsson skipaður fastur aukakennari við Menntaskól- 
ann í Reykjavík frá 1. janúar s. 1. að telja. 

8. febrúar var Guðbrandur Magnússon skipaður kennari við gagnfræðaskólann 
á Siglufirði frá 1. janúar s. 1. að telja. 

11. febrúar var Jóni Péturssyni, sóknarpresti að Kálfafellsstað, veitt lausn frá 
embætti frá næstu fardögum að telja. 

29. marz var Sigurður Hafstað cand. juris settur aðstoðarmaður í utanríkis- 
ráðuneytinu. 

30. marz var Ólafur Björnsson cand. juris skipaður aðstoðarmaður í utanríkis- 
ráðuneytinu frá 1. apríl þ. á. að telja. 

1944
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4. apríl var séra Ragnari Benediktssyni, sóknarpresti í Hruna, veitt lausn frá 

embætti frá næstu fardögum að telja. 

Jakob Kristinsson fræðslumálastjóri hefur fengið lausn frá embætti frá 1. ágúst 

1944 að telja. 

24. apríl var Helgi Elíasson fulltrúi skipaður fræðslumálastjóri frá 1. ágúst n. k. 

að telja. 

S. d. var Sigurði Einarssyni docent veitt lausn frá kennaraembætti við guð- 

fræðideild Háskóla Íslands frá 1. maí n. k. að telja. 

S. d. var Sigurður Einarsson skipaður skrifstofustjóri fræðslumálaskrifstof- 

unnar frá 1. ágúst n. k. að telja. 

13. maí var Bjarni Guðmundsson ráðinn blaðafulltrúi í utanríkisráðuneyti Ís- 

lands fyrst um sinn um þriggja mánaða skeið. 

99. maí var Pétur Thorsteinsson cand. juris settur aðstoðarmaður í utanríkis- 

ráðuneytinu fyrst um sinn. 

31. maí var Kjartan Ragnars cand. juris skipaður fulltrúi í fjármálaráðuneytinu 

frá 1. júní þ. á. að telja. 

12. júní var dr. phil. Þorkell Jóhannesson landsbókavörður skipaður til þess að 

vera prófessor Í sögu við heimspekideild Háskóla Íslands frá 1. september að telja. 

S. d. var Finnur Sigmundsson mag. art. skipaður til þess að vera landsbóka- 

vörður við Landsbókasafn Íslands frá 1. september að telja. 

15. júní var sóknarprestinum i Eydalaprestakalli í Suður-Múlaprófastsdæmi, 

séra Hermanni Hjartarsyni, veitt lausn frá embætti frá 1. þ. m. að telja. 

S. d. var cand. theol. Sveinbjörn Sveinbjörnsson skipaður til þess að vera sókn- 

arprestur í Hrunaprestakalli í Árnesprófastsdæmi frá fardögum 1944 að telja. 

S. d. var séra Pétur T. Oddsson, áður sóknarprestur í Hofsprestakalli í Álfta- 

firði, S.-Múlaprófastsdæmi, skipaður til þess að vera sóknarprestur í Hvamms- 

prestakalli í Dalaprófastsdæmi frá fardögum 1944 að telja. 

Ss. d. var Þorsteinn Björnsson, áður settur sóknarprestur í Strandaprestakalli í 

V.-Ísafjarðarprófastsdæmi, skipaður til þess að vera sóknarprestur í téðu presla- 

kalli frá fardögum 1944 að telja. 

S. d. var Jón Kr. Ísfeld, áður sóknarprestur í Rafnseyrarprestakalli í V.-Ísa- 

fjarðarprófastsdæmi, skipaður til þess að vera sóknarprestur í Bíldudalsprestakalli 

í Barðastrandarprófastsdæmi frá fardögum 1944 að telja. 

20. júní var Agnar Kl. Jónsson skipaður skrifstofustjóri í utanríkisráðu- 

neytinu. 

28. júní var sóknarprestinum í Hestþingaprestakalli í Borgarfjarðarprófasts- 

dæmi, dr. Eiríki Albertssyni, veitt lausn frá embætti frá 1. júní þ. á. að telja.
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1. júlí var Harald Vigmo cand. med. & chir. settur til þess fyrst um sinn, þar til öðruvísi verður ákveðið, að gegna héraðslæknisembættinu í Hróarstunguhéraði frá 
þeim degi að telja. 

11. júlí var Torfi Hjartarson tollstjóri settur til að vera varasáttasemjari í 1. sátta- umdæmi til 1. október næstkomandi. 

S. d. var forstöðukonu Málleysingjaskólans, frú Margréti Rasmus, veitt lausn frá embætti frá 1. september n. k. að telja. 

S. d. var Brandur Jónsson málleysingjakennari settur til þess að vera forstöðu- maður skólans frá sama tíma að telja. 

S. d. voru þessir menn skipaðir í orðunefnd hinnar íslenzku fálkaorðu frá þeim degi að telja: Jóhannes Jóhannesson fyrrv. bæjarfógeti, Str. F. með stjörnu, for- maður nefndarinnar, Magnús Sigurðsson bankastjóri, Str. F., Vigfús Einarsson skrif- stofustjóri, Str. F., Sigurður Halldórsson trésmíðameistari, R. F., og Pétur Eggerz, 
forsetaritari, orðuritari. 

Prófessor Matthías Þórðarson þjóðminjavörður, Str. F. með stjörnu, er skipaður varamaður hinna fjögurra fyrst töldu nefndarmanna. 

12. júlí var Hörður Bjarnason húsameistari skipaður skipulagsstjóri frá 1. júlí þ. á. að telja. 

12. ágúst var Þórarinn Sveinsson skipaður kennari við alþýðuskólann á Eiðum frá 1. október n. k. að telja. 

Vegna utanfarar utanríkis- og atvinnumálaráðherra Vilhjálms Þór hefur forset- inn falið forsætisráðherra, dr. Birni Þórðarsyni ráðherrastörf hans, önnur en utan- ríkismál, en meðferð þeirra er falin fjármálaráðherra Birni Ólafssyni. 

17. ágúst var Lúðvík Norðdahl Davíðsson skipaður héraðslæknir í Selfosshéraði frá 1. janúar 1945 að telja. 

S. d. var Arngrímur Björnsson skipaður héraðslæknir í Ólafsvíkurhéraði frá 1. október n. k. að telja. 

23. ágúst var Friðrik Hjartar skipaður skólastjóri barnaskólans á Akranesi frá 1. september þ. á. að telja. 

Frá 1. september hefur hæstaréttardómari Þórður Eyjólfsson verið kjörinn forseti hæstaréttar. 

7. september var Árni Tryggvason, settur borgardómari, skipaður borgardómari í Reykjavík frá 15. s. m. að telja. 

S. d. var Kristján Kristjánsson, settur borgarfógeti, skipaður borgarfógeti í Reykjavík frá 15. s. m. að telja. 

12. september var Sigurður Hafstað lögfræðingur skipaður aðstoðarmaður í utan- ríkisráðuneytinu frá 1. s. m. að telja. 
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13. september var Vernharð Þorsteinsson skipaður fastur aukakennari við 

menntaskólann á Akureyri frá 1. okt. s. á. að telja. 

16. september veitti forsetinn ráðuneyti dr. Björns Þórðarsonar lausn frá embætti, 

en fól því að starfa áfram unz annað ráðuneyti yrði myndað. 

21. september var dr. juris Einari Arnórssyni, dóms- og menntamálaráðherra, 

veitt lausn frá ráðherraembætti frá þeim degi að telja. 

Jafnframt var gefinn út forsetaúrskurður um, að dr. juris Birni Þórðarsyni for- 

sætisráðherra, væru falin störf þau, er Einar Arnórsson hafði með höndum sem ráð- 

herra. 

S. d. var fyrrverandi dómsmálaráðherra, dr. juris Einar Arnórsson, skipaður 

dómari í hæstarétti frá þeim degi að telja. 

S. d. var Ólafur Björnsson skipaður ráðunautur við sendiráð Íslands í London 

frá 1. ágúst þ. á. að telja. 

SS. d. var Magnús Vignir Magnússon skipaður 1. sendiráðsritari við sendiráð 

Íslands í Washington frá 1. sept. þ. á. að telja. 

22. september var Leifur Eyjólfsson skipaður kennari við barnaskólann að Sel- 

fossi frá 1. s. m. að telja. 

S. d. var Jónas Geir Jónsson skipaður kennari við barnaskólann á Húsavík frá 

1. s. m. að telja. 

25. september var Stefáni Guðnasyni, héraðslækni í Svarfdælahéraði, veitt lausn 

frá embætti frá 1. nóv. n. k. að telja, sakir heilsubrests. 

4. október var Jón Gunnlaugsson stjórnarráðsfulltrúi ráðinn til þess að vera út- 

gefandi Stjórnartíðindanna frá 1. janúar n. á. að telja. 

9. október var sóknarprestinum Í Landeyjaþingaprestakalli, séra Jóni Skasan, 

veitt lausn frá embætti frá 1. júní 1945 að telja. 

10. október var sr. Sigurbjörn Einarsson skipaður docent í guðfræði við Háskóla 

Íslands frá þeim degi að telja. 

Eftirgreindir menn hafa verið skipaðir dómendur í Félagsdómi um þriggja ára 

skeið, frá 1. okt. 1944 að telja: Hákon Guðmundsson hæstaréttarritari, forseti dóms- 

ins, Gunnlaugur E. Briem stjórnarráðsfulltrúi, Árni Tryggvason borgardómari, Jón 

Ásbjörnsson hæstaréttarlögmaður og Ragnar Ólafsson hæstaréttarlögmaður. 

12. október voru eftirgreindir kennarar skipaðir við Laugarnesskólann í Reykja- 

vík frá 1. sept. þ. á. að telja: Skeggi Ásbjarnarson, Vigdís Björnsdóttir, Klemenz Þor- 

leifsson, Magnús Einarsson, Jónas Þ. Guðjónsson, Eiríkur Stefánsson og Ingólfur 

Guðbrandsson. 

16. oktober var dr. Broddi Jóhannesson skipaður kennari við Kennaraskólann 

frá 1. s. m. að telja. 

17. október. var. Bragi Ólafsson skipaður héraðslæknir í Eyrarbakkahéraði frá 

1. janúar 1945 að telja.
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18. október var Kristín Jóhannesdóttir skipuð kennari við barnaskólann í Skut- 
ulsfirði frá 1. sept. að telja. 

20. október var Kolbeinn Thordarson skipaður vararæðismaður Íslands í Seattle. 

S. d. var Steingrímur Octavius Thorláksson skipaður vararæðismaður Íslands í 
San-Francisco. 

S. d. var Stanley Ólafsson skipaður vararæðismaður Íslands í Los Angeles. 

Á ríkisráðsfundi hinn 21. október skipaði forseti Íslands Ólaf Thors alþingis- 
mann, forsætisráðherra í ráðuneyti Íslands, og með honum í ráðuneytið Áka Jakobs- 
son alþingismann, sem atvinnumálaráðherra, Brynjólf Bjarnason alþingismann, sem 
menntamálaráðherra, Emil Jónsson alþingismann, sem samgöngumálaráðherra, Finn 
Jónsson alþingismann, sem félagsmála- og dómsmálaráðherra, og Pétur Magnússon 
alþingismann, sem fjármálaráðherra. 

23. október var ungfrú Svanhildur Ólafsdóttir skipuð fulltrúi í utanríkisráðu- 
neytinu frá 1. nóvember þ. á. að telja. 

25. október voru eftirgreindir menn skipaðir í nefnd, er úrskurða skal um undan- þágu frá samfloti skipa, sbr. lög nr. 47/1943: Kristján H. Jónsson hafnsögumaður, 
Ísafirði, form. nefndarinnar, Árni Magnússon sjómaður, Ísafirði, og Björgvin Bjarna- 
son útgerðarmaður, Ísafirði. 

S. d. var Axel verkfræðingur Sveinsson settur vitamálastjóri fyrst um sinn. 

31. október var Daníel Á. Daníelsson skipaður héraðslæknir í Svarfdælahéraði 
frá 1. n. m. að telja. 

1. nóvember var Henrik Sveinsson Björnsson cand. juris skipaður deildarstjóri í utanríkisráðuneytinu frá 1. okt. þ. á. að telja. 

14. nóvember voru Ármann Helgason og Bragi Sigurjónsson skipaðir kennarar við gagnfræðaskólann á Akureyri frá 1. okt. b. á. að telja. 

S. d. var Sveinbjörn Árnason skipaður skólastjóri við barnaskólann í Gerðum í Gullbringusýslu frá 1. sept. þ. á. að telja. 

S. d. var Sveinn Halldórsson skipaður kennari við sama skóla frá 1. sept. þ. á. 
að telja. 

Jón Eiríksson lögfræðingur hefur verið settur skattstjóri í Vestmannaeyjum frá Í. janúar n. k. að telja, unz öðruvísi verður ákveðið. 

27. nóvember var Birni Sigurðssyni, héraðslækni í Miðfjarðarhéraði, veitt lausn frá embætti frá næstu áramótum að telja. 

1. desember var Guðjón Klemensson skipaður héraðslæknir í Hofsóshéraði frá 
1. janúar 1945 að telja. 
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8. desember voru eftirgreindir menn skipaðir í nýbyggingarráð samkv. 2. gr. laga 

nr. 62 27. nóv. 1944: Jóhann Þ. Jósefsson alþm., formaður, Einar Olgeirsson alþm., 

varaformaður, Erlendur Þorsteinsson framkvæmdastjóri og Steingrímur Steinþórs- 

son búnaðarmálastjóri. 

20. desember var Ingólfi Gíslasyni, héraðslækni i Berufjarðarhéraði, veitt lausn 

frá embætti frá 1. jánúar n. k. að telja. 

91. des. voru þeir Haukur Helgason bankabókari, Ísafirði, og Kjartan Ólafsson, 

bæjarfulltrúi, Hafnarfirði, skipaðir í Viðskiptaráð frá 1. jan. n. k. í stað Jóns Guð- 

mundssonar skrifstofustjóra og Gunnlaugs E. Briem fulltrúa, er láta af störfum í ráð- 

inu frá sama tíma. Enn fremur var Friðfinnur Ólafsson viðskiptafræðingur skipaður 

varamaður í ráðinu. 

Í Viðskiptaráði eru því frá næstu áramótum: 

Svanbjörn Frímannsson, formaður, 

Haukur Helgason bankabókari, 

Kjartan Ólafsson bæjarfulltrúi, 
dr. Oddur Guðjónsson hagfræðingur og 

Sigtryggur Klemensson fulltrúi. 

Tveir hinir síðasttöldu víkja sæti þegar Viðskiptaráð fer með verðlagsmál, og 

taka þá sæti þeirra: 
Gylfi Gíslason docent og 
Ólafur Björnsson docent. 
Varamenn í Viðskiptaráði eru: 

Einar Bjarnason stjórnarráðsfulltrúi, varaformaður, 

Gylfi Gíslason docent, 

Klemens Tryggvason hagfræðingur, 

Björn Steffensen endurskoðandi og 

Friðfinnur Ólafsson viðskiptafræðingur. 

28. desember var séra Sigurjón Þ. Árnason, sóknarprestur í Vestmannaeyjum, 

skipaður sóknarprestur í Hallgrímsprestakalli í Reykjavíkurprófastsdæmi frá 1. jan. 

1945 að telja. 

Árni læknir Jónsson hefur verið skipaður héraðslæknir í Egilsstaðahéraði frá 

1. janúar 1945 að telja. 

Þorsteinn Símonarson lögreglustjóri hefur verið skipaður bæjarfógeti í Ólafs- 

fjarðarkaupstað frá 1. janúar 1945 að telja. 

SENDIHERRAR OG RÆÐISMENN 

8. janúar skipaði stjórn æðsta ráðs Sovétríkjanna Alexei Nikolaevich Krassilni- 

kov til þess að vera sendiherra Sovétríkjanna og ráðherra með umboði á Íslandi. 

Sendiherrann afhenti ríkisstjóra Íslands embættisskilríki sin 19. marz þ. á. 

Samkvæmt tilkynningu sendiherra Sovétríkjanna á Íslandi, Alexei Nikolaevich 

Krassilnikov, er starfsmannaskrá sendiráðs Sovétríkjanna svo hljóðandi: 

Ivan Judaevich Korchagin, fyrsti sendiráðsritari, 

Pavel Lazarevich Egorov, annar sendiráðsritari, 

Nikolai Andreevich Gusev, ráðunautur.



473 

16. febrúar var Benjamin M. Hulley, 2. sendiráðsritari við ameríska sendiráðið í Reykjavík, veitt bráðabirgðaviðurkenning sem ræðismanni Bandaríkjanna í Reykja- vík. 

S. d. var Francis L. Spalding, 2. sendiráðsritara við ameríska sendiráðið í Reykja- vík, veitt bráðabirgðaviðurkenning sem vararæðismanni Bandaríkjanna í Reykjavík. 

14. apríl var vararæðismanni Svía í Reykjavík, Magnúsi Kjaran, veitt ræðis- mannsnafnbót. 

8. maí var Ole Kiilerich ritstjóri viðurkenndur ráðunautur við sendiráð Dana í Reykjavík. 

Norska aðalræðismanninum í Reykjavík, Henry Bay, hefur verið veitt leyfi frá störfum um þriggja mánaða skeið frá 20. maí 1944 að telja. 
Í forföllum hans gegnir Otto Kildal ræðismaður störfum hans. 

3. júní var Guðlaugi Gíslasyni framkvæmdastjóra, Skólavegi 21, Vestmanna- eyjum, veitt bráðabirgðaviðurkenning sem sænskum vararæðismanni í Vestmanna- eyjum. 

14. júní afhenti herra Louis G. Dreyfus ríkisstjóra Íslands embættisskilríki sín sem sendiherra og ráðherra með umboði Bandaríkjanna hér. Jafnframt afhenti herra Dreyfus ríkisstjóra embættisskilríki sem sérstakur am- bassador forseta Bandaríkjanna við stofnun lýðveldis á Íslandi. Enn fremur afhenti herra Dreyfus ríkisstjóra afturköllunarbréf fyrirrennara síns, herra Leland B. Morris sendiherra. 

Ríkisstjórnin hefur hinn 15. þ. m. veitt herra Benjamin M. Hully viðurkenningu sem ræðismanni Bandaríkjanna hér. 

17. júní afhenti herra Edward Gerald Henry Shepherd forseta Íslands embættis- skilríki sín sem sérstakur ambassador Hans Hátignar Bretakonungs hér. 

23. júní afhenti herra Shepherd forseta Íslands embættisskilríki sín, sem sér- legur sendiherra og ráðherra með umboði Bretakonungs hér. 

4. ágúst var Francis L. Spalding veitt viðurkenning sem ræðismanni Bandaríkja N-Ameríku, með aðsetri í Reykjavík. 

18. ágúst var Guðlaugi Gíslasyni veitt viðurkenning sem vararæðismanni Svía, með aðsetri í Vestmannaeyjum. 

29. ágúst var William Mitchell Carse, brezkum aðalræðismanni hér, falið að gegna störfum í Thorshavn. 
Í hans stað hefur Sigurði B. Sigurðssyni verið falið að gegna störfum brezka aðalræðismannsins hér um sinn. 

7. september var Harold Alexander Chambers, brezkum vararæðismanni hér, falið að gegna störfum annars staðar. 
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16. september lét Ole Kiilerich af störfum sem ráðunautur við sendiráð Dana 

í Reykjavík. 

1. nóvember fékk Friðjón Stefánsson bráðabirgðaviðurkenningu sem sænskur 

vararæðismaður á Seyðisfirði og Eskifirði. 

20. desember lét August W. S. Esmarch af störfum sem sendiherra Norðmanna á 

Íslandi. 
Hefur Henry Bay aðalræðismanni verið falin forstaða norska sendiráðsins sem 

Charge d'Affaires ad interim, þar til öðruvísi verður ákveðið. 

EINKALEYFI 

Hinn 26. janúar 1944 var Samuel Hird Milne, Edinborg, Skotlandi, og forstjóra 

John Innes Metvin, Edinborg, Skotlandi, skiptaforstjórum, samkvæmt erfðaskrá 

Samuel Milne, Edinborg, Skotlandi, veitt einkaleyfi nr. 143, á endurbótum á eða í 

sambandi við að leysa upp óunnin, trefjótt efni til pappírsgerðar og í öðrum tilgangi. 

Hinn 13. maí 1944 var Gorton-Pew Fisheries Company, Ltd. Glouchester, 

Massachusetts, Bandaríkjum Norður-Ameríku, veitt einkaleyfi nr. 144, á aðferð og 

áhaldi til að hreistra fisk. 

Hinn 26. september 1944 var Kristian Bjordal skipstjóra og Giertsen & Co. 

Bergen, Noregi, veitt einkaleyfi nr. 145, á fiskineti.






